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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 دادرم   دادرم   2222 هبنش   هبنش 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   145,430هکس , 000145,430 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   137,450هکس , 000137,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 18 ,9002 18 سیئوس900, سیئوس کنارف   326کنارف ,500326 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,500 , 00080 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   240رالد ,600240 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   83,05083,050لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس ,500 , 00050 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,20032 ,200

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,397,00013,397,000یالط سیلگنا دنوپ   373,0دنوپ 10373,0 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,340231 ,340

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8686))

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

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

زا 84 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

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

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( 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  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( 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 3  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایناریا هینبا  ابص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096814000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( WEB GIS  ) بو تحت  یناکم  تاعالطا  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا ، یزاسهدایپ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایناریا هینبا  ابص  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060044000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577474 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  هاگبو  ینابیتشپ  یحارط و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هاگشناد هاگبو  ینابیتشپ  یحارط و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  ینامیلس -  مساق  دیهش  راولب  نیوزق -   ، 3414916818 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( WEB GISWEB GIS  ) ) بوبو تحت   تحت یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ ارجا ، ، ارجا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 11

هاگشناد هاگشناد هاگبو   هاگبو ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 22

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

راکنامیپ ییاسانش  یمومع  ناوخارف  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا تهج  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ  باختنا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) وردوخ ناریا  کینورتکلا  تراجت  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  روشک  رسارس  هب  دوخ  هناماس  یاه  هلومحم  عیزوت  لمح و  یارب  زاین  دروم  گنجیب  همانراب و  رودص  تایلمع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا کینورتکلا  تراجت  تکرش  اه  کالپ  یلامش ، این  یرفعج  هچوک  یحلاص  دیهش  نابایخ  زا  رتالاب  حانج ، یلع  دمحم  هارگرزب  یادتبا  نارهت ، سردآ  هب   :: سردآ سردآ
رازاب هعسوت  یناگرزاب و  تیریدم  وردوخ ،

02163417461  - یریگناهج یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تن5577954 رهش  یاه  ناوخشیپ  یاه  هزاس  ینابیتشپ  تامدخ  یاهمتسیسهئارا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

عیزوت عیزوت وو   لمح   لمح یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم گنجیب   گنجیب وو   همانراب   همانراب رودص   رودص تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج تیحالص   تیحالص دجاو   دجاو ناراکنامیپ   ناراکنامیپ باختنا   باختنا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
دوخ دوخ هناماس   هناماس یاه   یاه هلومحم   هلومحم
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093498000243 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  ولف  دیرخ  تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 3091100612  هرامش  هب   R9/400/22 هصقانم هب  طوبرم 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هاگشیالاپ یبونج ـ  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن

:: 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

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

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

2001093498000254 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM دیرخ تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 0049088  هرامش  هب   R9/400/47 هصقانم هب  طوبرم 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هاگشیالاپ یبونج ـ  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن

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

روتینام روتینام ولف   ولف دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEMP/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM  دیرخ دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093498000258 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" P/F: EARLY WARNING SMOKE DETECTOR "XTRALIS دیرخ تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 9940043  هرامش  هب   R9/400/48 هصقانم هب  طوبرم 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هاگشیالاپ یبونج ـ  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن

:: 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

باراد نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم یهگآعبنم جرد  نامز  زا  یراک  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ  پتسا  ریاف  متسیس  دوخ و  یلصا  5 و  ، 4 قرب 3 ، تسپ  یاهولبات  رد  قی  رح  افطا  یاه  متسیس  بصن  الاک و  هیهت  یحارط ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش هب  باراد  هداج  رتمولیک 35  رد  عقاو  باراد  نامیس  هناخراک  سراف  ناتسا  هژورپ  یارجا  لحم 

لایر غلبم 800.000.000  هب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 1401  07132347400 :: 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: EARLY WARNING SMOKE DETECTOR "XTRALISP/F: EARLY WARNING SMOKE DETECTOR "XTRALIS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

ریاف ریاف متسیس   متسیس وو   دوخ   دوخ یلصا   یلصا وو     55 ، ، 44 قرب  33 ، ، قرب تسپ   تسپ یاهولبات   یاهولبات ردرد   قیقی   رحرح   افطا   افطا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   الاک   الاک هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نآنآ پتسا   پتسا
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باراد نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  نامز  زا  یراک  زور  تدم 20  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

drarabcement.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پتسا ریاف  متسیس  دوخ و  یلصا  قرب 5-4-3  یاه  تسپ  یاهولباترد  قیرح  ءافطا  یاه  متسیس  بصن  الاک و  هیهت  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  800/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش هب  باراد  هداج  رتمولیک 35  باراد -  نامیس  هناخراک  سراف -   :: سردآ سردآ

یلخاد 1401  07132347400 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0011 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  بونج  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  ییویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.Tci.ir www.isfahan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   الاک   الاک هیهت   هیهت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 88

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     CoreCore وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 99
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نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003044000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577598 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 10  هب  رورس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یاه  ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رورس یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  نیمات و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت ناتسا  یاه  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   ، 1187613911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1093- PHD-16043 - KH :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/30هرامش عورش 1401/05/21   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5577738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیفرس تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راخ گ یمیشورتپ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تحت5577159 یناکم  تاعالطا  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا ، یزاس ، هدایپ  یحارط ، هاتوک  تسیل 
(WEB GIS  ) بو

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5577474 هاگبو  ینابیتشپ  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

سیفرس سیفرس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

همانراب و5577885 رودص  تایلمع  ماجنا  تهج  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ  باختنا  ییاسانش و 
دوخ هناماس  یاه  هلومحم  عیزوت  لمح و  یارب  زاین  دروم  گنجیب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تن5577954 رهش  یاه  ناوخشیپ  یاه  هزاس  ینابیتشپ  تامدخ  یاهمتسیسهئارا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577530 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هباذچ درگنسوس -  هیدیمح -  زاوها -  مود  دناب  ثادحا  لحم  زا  درگنسوس (  ات  هیدیمح  لصاف  دح  میعن  دیس  توک  روحم  هژورپ  یزاسهب  ضیرعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

61,725,970,076 یلام :  دروآرب 

لایر   3,087,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  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

روحم روحم هژورپ   هژورپ یزاسهب   یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577546 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قداص )  ماما  هداج  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  لحم  زا  رتمولیک (  لوط 2  هب  هطخ  راهچ  یادتبا  ات  ریاشع  نادیم  زا  مود  دناب  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

267,413,111,422 یلام :  دروآرب 

لایر   11,349,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577689 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  قرش  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  قرش  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,730,563,200 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: 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

نادیم نادیم زازا   مود   مود دناب   دناب ثادحا   ثادحا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

یاههار یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 84 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n22yfnq5mfgm3?user=37505&ntc=5577546
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5577546?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ngxfuvgtbrgtv?user=37505&ntc=5577689
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5577689?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577691 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار  یناتسمز  کمن  نت  رادقم 20700  هب  یرادهار  یناتسمز  کمن  لمح  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادهار یناتسمز  کمن  لمح  دیرخ و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,534,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یردهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یا هداج  لقن  و 

:: 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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577692 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفوتسم  دابآ  دمحا  روحم  رد  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یفوتسم دابآ  دمحا  روحم  رد  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,042,574,263 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار و لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و 

:: 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

یرادهار یرادهار یناتسمز   یناتسمز کمن   کمن لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1515

روحم روحم ردرد   یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش یروآون  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  پاچ  خیرات  زا  زور  هد  تدم  فرظ  یگدامآ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5577954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  روشک  رسارس  رد  تن  رهش  یاه  ناوخشیپ  یاه  هزاس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  ییاسانش  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  مادقا  یمومع  ناوخارف 

تامدخ : حرش 
روشک رسارس  رد  زاین  دروم  مزاول  تاعطق و  ضیوعت  نیمات و  هیهت ، هارمه  هب  رهش  کناب  تنرهش  یاه  ناوخشیپ  یبارخ  لاکشا و  عفر  ریمعت ، ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا 

: دنشاب یم  رظن  دم  لیذ  یاه  هزوح  رد  تامدخ  نیا  هک  یناتسا ، تروص  هب  لقادح  ای  و 
 passive هکبش قرب و  شیامرگ ، شیامرس و  متسیس  لماش  تنرهش  یاه  ناوخشیپ  تاسیسات  - 1

، هزاس نوریب  لخاد و  یاه  ییانشور  تقرس ، دض  برد  شوپفک ،  کیتاموتا ، برد   ، MDF یلخاد یامن  تیزوپماک ، ینوریب  یامن  یزلف ، تلکسا  رب  لمتشم  هزاس  - 2
شوپراوید  ینوریب و  ای  یلخاد  یامن  هچیرد و  تاحالصا 

یتاغیلبت  یاه  ولبات  - 3
 ... هلپ و تخاس  یزاسریز و  ییانب ، تاحالصا  یدنببآ ، هب  طوبرم  روما  - 4

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرگرذب یاقآ   02143917507 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: CONTACT@CITYDI.COMسکف 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

تنتن رهش   رهش یاه   یاه ناوخشیپ   ناوخشیپ یاه   یاه هزاس   هزاس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1717

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577626 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  نویسادنوف  لکد و   8 یارجا بصن و  ، لمح ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناگزمره  ناتسا  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  نویسادنوف  لکد و   8 یارجا بصن و  ، لمح ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,480,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   624,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود نویسادنوف   نویسادنوف وو   لکد   لکد 88 یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ،، لمح لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهج رابنا  رد  لیوحت  - دوش هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف  - ربراکدصراهچ شیوداپ  سوریو  یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپامزاس  یزرواشک 

1101000096000111 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   ultimate لدم سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما  هدنزاس  عجرم  ناجیابرذآ 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5749157599 یتسپ :  دک  یتسپ 57144 ،  قودنص  ساملس  هداج  رتمولیک 5  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31974121-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراکدصراهچ ربراکدصراهچ شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هغارم ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینامزاس ) شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000239000014 زاین :  هرامش 

هغارم ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1,200 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  ات 30  ینف و  سانشراک  دات  هب  طونم  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  شرافس  طیارش 

دک تامدخو ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یزکرم  داتس  یگدننار -  ییامنهار  بنج  یلامش -  ملعم  نابایخ  هغارم -  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5516773111 یتسپ : 

37256920-041  ، 37256901-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256900-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینامزاس ینامزاس )) شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  ناتسا  حطس  رد  ییاتسور  یرهش و  دورکر  رازه  دادعت 11  دک  وئز  یزاس و  ماگنه  هب  دادرارق  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001519000004 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروکر  11000 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

مالیا مالیا ،  لیوحت :  لحم 

مالیا ناتسا  حطس  رد  ییاتسور  یرهش و  دورکر  رازه  دادعت 11  دک  وئز  یزاس و  ماگنه  هب  دادرارق  یارج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931311479 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  یتشهب -  دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228385-084  ، 32225555-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225454-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یاه  متسیس  تهج  هکبش  یدربهار  یرازفا و  مرن  یرازفا و  تخس  یاه  سیورس  تامدخ و  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000607 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروکر دروکر رازه   رازه   1 11 1 دادعت   دادعت دکدک   وئژ   وئژ وو   یزاس   یزاس ماگنه   ماگنه هبهب   دادرارق   دادرارق یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تهج   تهج هکبش   هکبش یدربهار   یدربهار وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاه   یاه سیورس   سیورس وو   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تایلمع یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  ( Dispatch  ) هیردیح تبرت   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ یاهتیروف  و 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ...و ) ملیف  - نشوم - نشیمینا  ) یشزومآ یاوتحم  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091301000003 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ( Dispatch  ) یکشزپ یاهتیروف  تایلمع و  یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ...و ) ملیف  - نشوم - نشیمینا  ) یشزومآ یاوتحم  دیلوت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  صقان  یاهخساپ  هب  - ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  خساپ  هارمه  هب  اضما و  رهم و  لیمکت و  یتسویپ  کرادم  هعلاطم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09159668961  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  تشاد 

9516915169 یتسپ :  دک  سناژوا 115 ،  ینرق 1 -  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52242873-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238137-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ...و ...و ملیف   ملیف -- نشوم نشوم -- نشیمینا نشیمینا  ) ) یشزومآ یشزومآ یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتساداک تیکلام  دنس  ذخا  نیتدام 13و39 و  یارجا  نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095133000014 زاین :  هرامش 

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

تمدخ حرش  1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتساداک تیکلام  دنس  ذخا  نیتدام 13و39 و  یارجا  نامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617145631 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  دمتشش  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44724468-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44724470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

waf دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000021 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BARACUDA هدنزاس عجرم   BARACUDA یتراجت مان   WAF 960 لدم  web application لاوریاف الاک :  مان 

میعز کینورتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  waf تاصخشم تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لیوحتو  لمح  هنیزه  -2

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

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتساداک رتساداک تیکلام   تیکلام دنس   دنس ذخا   ذخا وو   وو3939   نیتدام  1313 نیتدام یارجا   یارجا نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 2424

wafwaf دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمضروتکاف شیپ  نامزمه  ربراک  دادعت 900 یارب  لاس  کی  تدم  هب  متسیس  ناراکمه  نویساموتا  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 81402407 هرامش 

1101003070000053 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 900 دادعت : 

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

سامت 81402407 همیمض  روتکاف  شیپ  نامزمه  ربراک  دادعت 900 یارب  لاس  کی  تدم  هب  متسیس  ناراکمه  نویساموتا  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   متسیس   متسیس ناراکمه   ناراکمه نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا زوجم  ندوب  اراد.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هعبات  زکارم  تشادهب و  زکرم  یاه  متسیس  هکبش و  تازیهجت  رورس و  قاتا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتفا زوجم  دیرگ 4 و  کیتامروفنا  یلاع  یاروش 

1101090762000064 زاین :  هرامش 
مق ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

یلاع یاروش  زا  زوجم  ندوب  اراد.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هعبات  زکارم  تشادهب و  زکرم  یاه  متسیس  هکبش و  تازیهجت  رورس و  قاتا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتلود یاه  نامزاس  رد  ینابیتشپ  تیلاعف و  هقباس  لاس  هس  .ندوب  یموب  .اتفا  زوجم  دیرگ 4 و  کیتامروفنا 

3719714953 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هچوک 3 و 5  نیب  یتشهب ، دیهش  یرتم   20 ینیمخ ، ماما  نابایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36701866-025  ، 36604499-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36604499-025 :: 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  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم یاه   یاه متسیس   متسیس وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس قاتا   قاتا ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 84 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ljlkvkfsrj5c5?user=37505&ntc=5577863
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5577863?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE FALT-SFE 24V 8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N 10201/2/1

1101092134000453 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DCS-ESD-FANDG متسیس یکدی  تاعطق  هعومجم  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE FALT-SFE 24V CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE FALT-SFE 24V P/N 1020 1/2/1P/N 1020 1/2/1   88 ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 84 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dfrp4dyyq5g8e?user=37505&ntc=5576502
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576502?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدق رهش  رای و  رهش  یاه  رهش  بالضاف  یاه  هناخ  هیفصت  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  هناماس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000274 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
دنامسپ تیریدم  تامدخ  ریاس  هیفصت و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نارهت  ناتسا  رغ ب  یافبآ  هدودحم  رد  راک  یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف بالضاف یاه   یاه هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2929

PLUG BOLTPLUG BOLT ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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PLUG BOLT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004607 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  یاه  لانگیس  هدنهد  لاقتنا   LOCAL لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

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

نانم هدننک  هضرع  عجرم   Heat exchanger یتراجت مان   E-3131 لدم تاسیسات  یترارح  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 200 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   COMPRESSOR یتراجت مان   SRC-F 40 HP لدم اوه  یتشگرب  تفر و  روسرپمک  الاک :  مان 

هاگتسد 700 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   COMPRESSOR یتراجت مان   SRC-F 20 HP لدم اوه  یتشگرب  تفر و  روسرپمک  الاک :  مان 
هاگتسد 400 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   LP/IP AXIAL compressor-PL 516/32-TQ 402 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

ایمیک تعنص  حتاف  هدننک  هضرع  عجرم   HEAT EXCHANGER یتراجت مان   TEMA یتعنص یترارح  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 200 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   bolt for cameron type U تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   bolt for cameron type U تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
نیفامد یترارح  یروآ  نف  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   bar 7/5 راشف یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  دربراک   air cooler یترارح لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 700 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

نیفامد یترارح  یروآ  نف  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   bar 3/5 راشف یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  دربراک   air cooler یترارح لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

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

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  لاسکی  یاراد  هاگتسد  تسویپ  حرشب  یناشن  شتآ  لباترپ  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یروضح  تروصب  هاگتسد  زا  هدافتسا  شزومآ 

1101000053000045 زاین :  هرامش 
تشر ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شخپ نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOHATSU هدنزاس عجرم   TOHATSU یتراجت مان   VE500AS لدم یناشن  شتآ  لباترپ  پمپ  الاک :  مان 
ناهام

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقع الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب  یم  دادرارق  تروصب  دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  شیپ  تیلاعف و  هزوح  زوجم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا  رد  لیوحت  .دادرارق 

4185713159 یتسپ :  دک  نالیگ ،  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  تلاسر  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33824627-013  ، 33827040-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33828095-013 :: 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

شزومآ شزومآ اباب   هارمه   هارمه شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ لاسکی   لاسکی یاراد   یاراد هاگتسد   هاگتسد تسویپ   تسویپ حرشب   حرشب یناشن   یناشن شتآ   شتآ لباترپ   لباترپ هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یروضح   یروضح تروصب   تروصب هاگتسد   هاگتسد زازا   هدافتسا   هدافتسا

3131

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

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

زا 84 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wbjp4ggfw75re?user=37505&ntc=5576618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576618?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA - Altair-5 x -gas detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000016 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSA -  Altair-5 x -gas  detectorMSA -  Altair-5 x -gas  detector ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  لیدبت  روتپادآ  ددع  زوسن 3  قیرح  مالعا  لباک  ددع  یترارح 1  روتکتد  یقرب 4  ریش  ددع  یزاگ 3  روتکتد  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتساوخرد لیاف  قباطم  یزادنا - 

1201093696000044 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتساوخرد لیاف  قباطم  یزادنا -  هار  بصن و  لیدبت  روتپادآ  ددع  زوسن 3  قیرح  مالعا  لباک  ددع  یترارح 1  روتکتد  یقرب 4  ریش  ددع  یزاگ 3  روتکتد  ددع   3 - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم دیرخ و  سانشراک  دات  اب  دشاب  ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم و  هدوزفا  شزرا  اب  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639373-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: 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 هار   هار وو   بصن   بصن لیدبت   لیدبت روتپادآ   روتپادآ زوسن -  -  زوسن قیرح   قیرح مالعا   مالعا لباک   لباک  - - یترارح یترارح روتکتد   روتکتد یقرب -  -  یقرب ریش   ریش یزاگ -  -  یزاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3333

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 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت تکرش  رد  دانسا  نزخم  تمسق  یقوقح  یناگیاب  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  قباطم  گرزب  نارهت  قرب  یورین 

1101092734000031 زاین :  هرامش 
گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب هتشاد  روضح  نارهت  یناشن  شتآ  نامزاس  تسیلرودنو  رد  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  دادرارق  سیونشیپ  یراذگراب  دیئات و 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  مالعا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003403000007 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  متسیس  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیناشن شتآ  هیدات  دشاب و  ریذپ  سردآ  امتح  یساش  ریزآ و  ددع  ترارح 10 ددع و  دود 185 روتکدد  یاراد  رتم  نامتخاس 4951 نایعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یترصن  یاقآ  هرامش 09191979155 هب  رتشیب  تاحیضوت 

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

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

36632001-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناگیاب یناگیاب نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 3434

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب همیمض  دانسا  حرش  قباطم  ًاقیقد   PART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000243 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   MXP-503 لدم قیرح  مالعا  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   M9000-RS485 لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  هکبش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  ًامتح  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANELPART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANEL ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5577162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد..دنس میظنت  زا  دعب  ههام  تخادربزاب 6   .. دراد هباشم  دک  ناریا   .. دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   .. یدود روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیاف 

1101091057000247 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

ایسآ رالراپ  حبص  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PCOD لدم نبرک  دیسکا  ونوم  هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  یاراد..دنس  میظنت  زا  دعب  ههام  تخادربزاب 6   .. دراد هباشم  دک  ناریا   .. دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   .. یدود روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشک لباک  ارجا و  بصن و  هارمه  هب..دشابیم 

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

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

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  ناکدوک -  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091093000063 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

.تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  ناکدوک -  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدود یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3737

.تسا .تسا هدش   هدش همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ ردرد   لماک   لماک تروصب   تروصب طیارش   طیارش ناکدوک -  -  ناکدوک ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

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

5577281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  اب  ریگزرد  راون  قیرح و  دض  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000132 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپب  حرش 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: 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

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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس قیرح   قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000058 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L-SITE-MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تمیق مالعا   KNET هدنزاس عجرم   K-N800 لدم هکبش  لباک  رتست  هاگتسد  ود  رظندم  اب  هدش و  باختنا  یاهدک  ناریا  نتفرگ  رظن  رد  نودب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  انمض.دامرف 

.دشاب یم  لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا  رابنا  یراس  الاک : لیوحت  لحم 

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122417-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک رتست   رتست ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OBUC(4*6) ارکیجوف رات  اب  دوم  لگنیس  رک  یکاخ 24  یناریا  یرون  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005232000070 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  رصع  یتراجت  مان   OBUC-SM 4X6 دک هرقرق  یرتم  لوط  روک  هتسه 24  دادعت   mm 17 رطق  SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص  عمتجم  یمالسا  ینواعت  هدننک 
رتم 4000 دادعت : 

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

ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

یراک هتفه  کی  سانشراک  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ 

8961975757 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  جیسب -  راولب  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32355200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس زاین  دروم  یا  هنایار  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000127 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیدابید هسینا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FOX ELECTRONICS هدنزاس عجرم   T580 لدم تنیالک  نیت  عون  هنایار  هنایاپ  الاک :  مان 

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

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

نامزاس زاین  دروم  یا  هنایار  تازیهجت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OBUCOBUC(( 44** 66 )) ارکیجوف ارکیجوف رات   رات اباب   دوم   دوم لگنیس   لگنیس رکرک   یکاخ  2424   یکاخ یناریا   یناریا یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 4141

نامزاس نامزاس زاین   زاین دروم   دروم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 84 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tugtagz5jgl6x?user=37505&ntc=5576286
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576286?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qasv2ur8fzwk3?user=37505&ntc=5576287
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576287?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم 1000 sdh تروپ ود   stm4 تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000185 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورتم 1000 sdh تروپ ود   stm4 تراک - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

ورتم 1000 sdh تروپ ود   stm4 تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10001000 ورتم   ورتم sdhsdh تروپ   تروپ ودود     s tm4stm4  تراک تراک ناونع : : ناونع 4343

نیالفا نیالفا پاکب   پاکب یزادنا   یزادنا هار   هار وو     Tape storageTape storage هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ادمه ن یرادرهش  رد  نیالفا  پاکب  یزادنا  هار  هاگتسد Tape storage و  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096309000002 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
BIRCH یتراجت مان   BP-745 لدم دکراب  لبیل و  پاچ  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Ultrium Universal Cleaning لدم لانرتنیا  نک  کاپ  ده  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نف و هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ هنایار   LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

زیراک هدیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ  LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

رکتبم ناروانف  اشوک 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 81Q PCI-e FC HBA Single Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N122.5LLA5 دک  Nexans-LC-MM لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک  ماگشیپ 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514665734 یتسپ :  دک  اه ،  هناورپ  نادیم  ادهش  نابایخ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32641000-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32677791-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشابیم دوجوم  تسویپ  کرادم  رد  دادرارق  - یا هنایار  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  تامدخو  تاعطق  نیماتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000021 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یموب  یاهتکرش  زا  طقف  امازلا  - دشابیم دوجوم  تسویپ  کرادم  رد  دادرارق  - یا هنایار  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  تامدخو  تاعطق  نیماتو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هواک 09112585718 سدنهم  مناخ  امش  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  - دیآ یم  لمعب  توعد  مالعتسا  نیا  رد  تکرش  تهج  ناردنزام  ناتسا 

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دشابیم دشابیم دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم ردرد   دادرارق   دادرارق -- یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت تامدخو   تامدخو تاعطق   تاعطق نیماتو   نیماتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 84 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cnlaal8tzvuw5?user=37505&ntc=5576394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576394?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004109000011 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط 

ددرگ لاسرا  میظنت و  یتسویپ  تسیل  رد  روتکاف  زیر  تمیق  هناماس و  رد  ییاهن  تمیق 

5613657958 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یرتسگداد  خ  هر ) ) ینیمخ ماما  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233082-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000072 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   SM-2GE-SFP-CU لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  / ربتعم تنامض  /CISCO HWIC-1GE-SFP رتور لوژام  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ روتکاف شیپ  / هپس کناب  باسح  هرامش  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دشابیم و 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

لوژام لوژام ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف یدرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000034 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
(CISCO Firepowe 2100 series ( cisco FPR2110-NGFW-K9 . L--FPR2110T-TMC-3Y لاوریاف دیرخ  - 

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

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

طسوت الاک  لاسرا  مدع  تاعالطا و  یروانف  رتفد  ینف  سانشراک  طسوت  ییاهن  دات  مدع  نامزاس و  هب  الاک  لاسرا  لوا و  تکرش  هیلوا  دات  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یرازگراب  هناماس  رد  هطوبرم  مرتحم  رتفد  یگنهامه  اب  ددجم  لاطیا و  هناماس  موس  مود و  یاهتکرش 

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  هکبش  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیمکت  یتسویپ  لودج  افطل 

1101003995000124 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  تمیق  یمالعا  دنرب  یارب  افرصو  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  هیمورا  لیوحت  لحم 

 . ددرگ یم  عوجرم  الاک  طبریذ ،  یاه  دحاو  طسوت  الاک  تیفیک  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد 
09144403768 هداز بیبح  سدنهم  یگنهامه  : تهج 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ لودج   لودج افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4949
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  نایسراپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نفلت  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000203 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  نایسراپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نفلت  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  تایلام  همیب و 

.ددرگ هبساحم  غلبم  لک  دوش و  هتشون  لایر  هب  غلابم 
.دیریگب سامت  هرامش 09173628033  اب  یسمش  سدنهم  بانج  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88899985-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  قرب  هکبش و  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000022 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم نایسراپ   نایسراپ یداصتقا   یداصتقا هژیو   هژیو هقطنم   هقطنم نفلت   نفلت هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5050

قرب قرب وو   هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5577006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق یارب  تکرش  زا   -- هدوب تسیل  حرش  هب  اقیقد  تاعطق  هدوب -  هباشم  دک  ناریا   -- یتسویپ تسیل  حرش  هب  هکبش  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراددوخ  ادج  هباشم 

1101003995000123 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هیمورا  لیوحت  لحم  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5577039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  قباطم   KPH622 لدم سالپ  تنیک  تروپ  ود   HDMI KVM چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هتکن 

1101030128000113 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

فرطیب ناوخا  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   KENT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENT PLUS یتراجت مان  لدم 622  تروپ  روتینام 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

ینف تسویپ  قباطم   KPH622 لدم سالپ  تنیک  تروپ  ود   HDMI KVM چیئوس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هتکن 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5252

HDMI  KVMHDMI  KVM  چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1116-PHD-16050 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  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

نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5577134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

موز موز نیبرود   نیبرود زنل   زنل لاتیجید -  -  لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555
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09127976332 دوش یگنهامه  امتح  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  رودص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرابتعا  تروصب  هیوست 

1101096102000342 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

الاک رهپس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CASIO یتراجت مان   EX-ZR-200 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
تراجت نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   USM لدم  mm 70-24 موز نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ماهم
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نیشرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   USM لدم  mm 200-70 موز نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ماهم تراجت 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هرانک ردنب  جاوما  قفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 203  یساکع  نیبرود  فیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   NIKON یتراجت مان   SB700 یساکع نیبرود  شالف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEFOTO یتراجت مان   TOFO لدم یساکع  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN SKY هدنزاس عجرم   TSCO یتراجت مان   TR906 لدم یبیج  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوءاضما ورهم  لیمکت ، هعلاطم و  زا  سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  هباشم ، الاک ) دک   ) دک ناریااب  هکبش  لباکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماس 

1101009023000062 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 7000 دادعت : 

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

تسویپ دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  رتم ) هب  رادقم   ) تسا هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هناماس  رد 

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردوءاضما   ردوءاضما ورهم   ورهم لیمکت ، ، لیمکت وو   هعلاطم   هعلاطم زازا   سپدیاب   سپدیاب هدش   هدش تسویپ   تسویپ مالعتسادانسا   مالعتسادانسا هباشم ، ، هباشم الاک ) ) الاک دکدک    ) ) دکدک ناریااب   ناریااب هکبش   هکبش لباکدیرخ   لباکدیرخ ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ راب   راب

5656
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زربلا ناتسا  زاگ  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

5577165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوام و روتینام ، کرتشم  هدافتسا  تهج  هباشم  لدم  ای   kvm switch dlink-222 ددع .دشاب 5  یم  یروس  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  زاین  دروم  دروبیک 

1101001402000146 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدازدمحا ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   KVM لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

یم زاین  دروم  دروبیک  سوام و  روتینام ، کرتشم  هدافتسا  تهج  هباشم  لدم  ای   kvm switch dlink-222 ددع .دشاب 5  یم  یروس  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757
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مولع سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095235000065 زاین :  هرامش 

مولع سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
تردق ظفح  اب  دیسررس 1403/08/21 )  اب  ازخا 001  هک   ) هنازخ دانسا  لحم  زا  تخادرپ  ( unifi6 ir ubnt unifi6 long (u6-ir لدم یافینوی  تنیوپ  سسکا  - 

دشابیم دیرخ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  55 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تبث  هدش  دیق  مالعتسا  صوصخ  رد  طقف  افطل  - تسیمازلا یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417614411 یتسپ :  دک  مولع ،  ناگدکشناد  نارهت - هاگشناد  بالقنا - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112465-021  ، 61112880-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61112880-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 84 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2s7gdnetpsg3f?user=37505&ntc=5577200
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5577200?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5577248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  ریوصت ،  لدبم  هاگتسد  کی  چوس و  هاگتسد  ود  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000381 زاین :  هرامش 

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

عوطقم 3 دادعت : 
1401/05/25 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/4/25هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/5/25عبنم داهنشیپ  ینف 1401/4/25  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMEX TEMP & HUMIDITY 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

ریوصت ریوصت لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5959

SIMEX TEMP & HUMIDITYSIMEX TEMP & HUMIDITY ناونع : : ناونع 6060
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5577656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  قباطم  هعبات  یاه  هدکشهوژپ  ناریا و  ییاضف  هاگشهوژپ  تنرتنیا  سیورس  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000116 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تسویپ  قباطم  هعبات  یاه  هدکشهوژپ  ناریا و  ییاضف  هاگشهوژپ  تنرتنیا  سیورس  دناب  یانهپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  x2960 وکسیس چیوس  هاگتسد و  هد   unifipro تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000160 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-N66U لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زور  تخادرپو 60  درکرهش  هاگشناد  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

هاگتسد هاگتسد کیکی   x2960x2960 وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس وو   هاگتسد   هاگتسد هدهد     unifiprounifipro تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادیپس دابآ و  ربکا  راوک ،  تشوگ ،  عمتجم  یاه  هاگتسیا  تلو  ولیک  یجورخ 20  یاهرکیرب  رود  هار  زا  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000312 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  (09177363854  ) هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  هب  زاین  تروص  رد  ، ددرگ اضما  رهم و  یراذگ و  تمیق  هعلاطم -  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یدیشمج 

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو تلو ولیک   ولیک   2 020 یجورخ   یجورخ یاهرکیرب   یاهرکیرب رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 6363

ولاو ولاو تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دامن عجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132094  اب  قباطم  ولاو  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003287 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرابتعا  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن  انمض " .دامن  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رامش5576466 ددرت  یاهمتسیسیبنابیتشپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

متسیس5576513 تهج  هکبش  یدربهار  یرازفا و  مرن  یرازفا و  تخس  یاه  سیورس  تامدخ و  هئارا 
یرتویپماک یاه 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یطابترا5576967 هکبش  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتساداک5577095 تیکلام  دنس  ذخا  نیتدام 13و39 و  یارجا  هحفص 15)نامیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5577161PART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANEL(25 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5577232waf هحفص 15)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشادهب5577863 زکرم  یاه  متسیس  هکبش و  تازیهجت  رورس و  قاتا  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر لوف  یرهش  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005430000040 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  زاس  هیتآ  هدنزاس  عجرم   P8 لدم  cm 12 تماخض  266x138 cm زیاس گنر  لوف  یرهش  نویزیولت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یزکرم  هناخباتک  رتاتت  یفمآ  نلاس  تهج  گنر  لوف  یرهش  نویزیولت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133944331 یتسپ :  دک  -پ 41 ،  نامقل فراع و  نیب خ  - یقرش زد  -خ  هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332227-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368071-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر لوف   لوف یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   65 4 حطس  1 هجرد ) یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

002 ازخا هنازخ  دانسا  ساسا  رب  یلماعت  رگشیامن  ددع  یمالعتسا 11  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000285000069 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   65   4 حطس   1 هجرد ) یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   in 65 زیاس  650TS E BOARD لدم  LCD یسمل رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715835793 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  یوربور  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443093-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441190-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلماعت یلماعت رگشیامن   رگشیامن ددع   ددع   1 11 1 یمالعتسا   یمالعتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون 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

5577951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - Processor هیهت  - Power هیهت  - Motherboard هیهت لاو 55 - " وئدیو  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  یاههار  تیریدم  هرادا  تایلمع  نلاس  زاین  دروم  تاموزلمو  تازیهجت  لیمکت  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001221000092 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/29 زاین :  خیرات 
هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

MotherboardMotherboard  هیهت هیهت " - " - 5555 لاو   لاو وئدیو   وئدیو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا نیمأت  یکیزیف و  عناوم  اب  کیفارت  نایرج  تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000012 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 9 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امن ریسم  یماظتنا و  یراطخا و  یاهولبات  دیلوت  هیهت و   ) ییاتسور یاه  هار  هعسوت  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000007 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هار ،  سیلپ  بنج  نامرک  تفریج  هداج  رتمولیک 5  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43352117-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43352128-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا نیمأت   نیمأت وو   یکیزیف   یکیزیف عناوم   عناوم اباب   کیفارت   کیفارت نایرج   نایرج تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 6868

ییاتسور ییاتسور یاه   یاه هار   هار هعسوت   هعسوت وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت و یراب -  ناگوان  ژانت  هفاضا  یا  هداج  تراظن  لرتنک  یا  - هداج  ای  ءادبم  رد  یراب  یرفاسم و  یمومع  ناگوان  تراظن  لرتنک و  تایلمع  - یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  صاخ -  مایا  یلصف و  هنایهام ، یلیصفت  یلیلحت  شرازگ  هئارا 

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) درکلمع لیلحت  یمومع و  لقن  لمح و  ناگوان  یا  هداج  لرتنک  تراظن و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001423000077 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلتاب 05133158510 هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژانت ژانت هفاضا   هفاضا یایا   هداج   هداج تراظن   تراظن لرتنک   لرتنک یایا   - - هداج   هداج ایای   ءادبم   ءادبم ردرد   یراب   یراب وو   یرفاسم   یرفاسم یمومع   یمومع ناگوان   ناگوان تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک تایلمع   - - تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو صاخ -  -  صاخ مایا   مایا وو   یلصف   یلصف هنایهام ، ، هنایهام یلیصفت   یلیصفت یلیلحت   یلیلحت شرازگ   شرازگ هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت یراب -  -  یراب ناگوان   ناگوان

7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  قبط  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090139000029 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رصمق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 4800 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

رصمق رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  اهب  مالعتسا  رد  تمیق  جرد  رهم و  اضما و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8751814367 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  یتشهب - دیهش  خ  رصمق - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55642345-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55642334-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط کیکی   هجرد   هجرد دیفس   دیفس درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابایخ غارچ  عاونا  و   ( 2-1/5  - 2*2/5  - 4*2/5  - 4*4 ناشفا (  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609001809 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نرپورلک  یلپ  شکور  سنج   4x25 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج  یکیتسال  درگ  ناشفا  عیزوت  قرب  لباک  الاک :  مان 

ناریا ناشفا  لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  ناشفا  لباک 
رتم 516 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بویعم یبارخ  هنوگره  تروص  رد  دشابیم **** یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم *** ناگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  یریگراب و  لمح و  هنیره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09142853952 دشابیم لاسرا  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 60  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یفیک  لرتنک  مدع  تریاغم و  و 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا وو    (  ( 22 -- 1/51/5  -  - 22 ** 2/52/5  -  - 44** 2/52/5  -  - 44** 44 ناشفا (  (  ناشفا لباک   لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  تاقلعتم - ولبات و  هیاپ  یتاعالطا ، یاهولبات  هحفص  تخاس  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000125 زاین :  هرامش 

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

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ...ودیبسالگ  ، گنر دیرخ   ) ییاتسور یاه  هار  هعسوت  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000008 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  دادرارق 2  ماجنا  تدم   ، دشاب یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هار ،  سیلپ  بنج  نامرک  تفریج  هداج  رتمولیک 5  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43352117-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43352128-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ یتاعالطا ، ، یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات هحفص   هحفص تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

 ( ( ...ودیبسالگ ...ودیبسالگ  ، ، گنر گنر دیرخ   دیرخ  ) ) ییاتسور ییاتسور یاه   یاه هار   هار هعسوت   هعسوت وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم 200 زبس یاضف  یزاس  هطوحم  تهج  یکشم  یزاس  هطوحم  نیلتا  یلپ  هدننک  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000066 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
درونجب ناسر  لایس  نلیتا  یلپ  هلول  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط   bar 16 راشف  mm 250 رطق یرایبآ  یناسربآ و  دربراک   PE100 نیلتا یلپ  هلول  الاک :  مان 

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

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یقفاوت  تروصب  تخادرپ 

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکیفارت گنر  - هیاپابولباتدیرخ ) هدایپرباعروبع یکیزیف  یزاس  نمیا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000259 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هار نایرآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  زیاس  لیطتسم  یروبنز  هنال  یرفسف  گنربش  اب  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

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

09155419447 ینسحدمحم یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 200200 زبس زبس یاضف   یاضف یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم تهج   تهج یکشم   یکشم یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هدننک   هدننک ادج   ادج ناونع : : ناونع 7575

(( یکیفارت یکیفارت گنر   گنر -- هیاپابولباتدیرخ هیاپابولباتدیرخ  ) ) هدایپ هدایپ رباع   رباع روبع   روبع یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا هکبش  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000128 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   VG5-7230 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تمدخ و  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا هکبش   هکبش هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 84 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k3fse47gd7rse?user=37505&ntc=5576967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576967?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دروارب  طیارش و  قبط  نادون  - همیاق روحم  ییانشور  تهج  ید  یا  لا  غارچ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000321 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 118 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5577054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یزیمآ  گنر  هرهم و  چیپ و  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000072 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا حطس  یزیمآ  گنر  هرهم و  چیپ و  لیردراگ و  هیاپ  هیهت   :: 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

روحم روحم ییانشور   ییانشور تهج   تهج یدید   یایا   لالا   غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

ناتسا ناتسا حطس   حطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

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 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  هلاس (  یسدنهم 7  هدر  اب  یروبنز  هنال  گنربش  یاه  هدنباتزاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000258 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص نازاس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   NIKKALITE یتراجت مان  یمرگولیک  نتراک   48x50 in داعبا یروبنز  هنال  گنربش  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

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

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیبرس ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030390000004 زاین :  هرامش 

هشیبرس یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هشیبرس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9741654946 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  بنج  هشیبرس -  هشیبرس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32663803-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32663804-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروبنز یروبنز هنال   هنال گنربش   گنربش یاه   یاه هدنباتزاب   هدنباتزاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

هار هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن روما   روما مامت   مامت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یرهش  تامدخ  ینارمع  تایلمع  یارجا  تهج  حلاصم  لمح  یریگراب و  ، هیهت ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097241000008 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنس ایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 2/5 یماداب نش  الاک :  مان 
نت 1 دادعت : 

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

( مالقا دیرخ   ) یتسویپ دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویا یرادرهش   :: 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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  تسویپ  - مالعتسا  مرف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  عطقم و  حطساب  هتخاس  شیپ  ینتب  یاه  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09157744070-09119791215

1101005741000003 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رویا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسویپ اهب  مالعتسا  لودج  قبط  4890 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لودج  داعبا 50×30×15 و  هب  لودج  تسویپ  مالعتسا  مرف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  عطقم و  حطساب  هتخاس  شیپ  ینتب  یاه  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(20*30*30*10  ) داعبا هب  ویناک  داعبا 30×30×15و 

9431177548 یتسپ :  دک  رویا ،  یرادرهش   / رویا رهش   / همرگ ناتسرهش  همرگ ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32433558-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32433802-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس ردرد   یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا تهج   تهج حلاصم   حلاصم لمح   لمح وو   یریگراب   یریگراب ،، هیهت هیهت ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8282

عطقم عطقم حطساب   حطساب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب یاه   یاه لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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

5577544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  اقیقد  ددرت  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000231 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   JDN-PDP940-SC لدم ددرت  لرتنک  متسیس  دربراک  یکینورتکلا  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرورض یتسویپ  یاهمرف  هیلک  ددجم  تسویپ  لیمکت.دشاب و  تسویپ  یاضاقت  قباطم  اقیقد  الاک  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروای 09163534995 سدنهم  ینف :  یگنهامه.دشابیم 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110054-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یزاورپ  حوطس  یاه  نیاس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000103 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب تهج  سامت  دنشابیم .  تیولوا  رد  یهاگدورف  هموزر  یاراد  ناراکنامیپ  تعاس 10 .   5/24 نامز تسیمازلا .  دیدزاب  دابارهم .  هژورپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رظان و 25  دیئاتراک  مامتا  زا  سپ  تخادرپ  هدازیلع .  سدنهم   09128612088

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

61023940-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8484

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس یاه   یاه نیاس   نیاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8585

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000037 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ رکذ  یلک  تروص  هب  تمیق  - 

هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  لمح و  هنیزه  حلاصم  هیلک  هیهت 
.دامن لصاح  سامت  یهاشناریم 08338254627  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رامش  ددرت  یبنابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000025 زاین :  هرامش 

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

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  رامش  ددرت  یبنابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shahrood.ir :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر دروآرب 1.400.000.000  رازاب -  هعمج  یاه  هفرغ  تهج  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  یقرب  هرکرک  ددع  دیرخ 11  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 02332336588 یلوبمالسا  دلاخ  دیهش  دورهاش خ  یاردرهش  یزکرم  رابنا  الاک : لیوحت   :: سردآ سردآ

32395052-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت یبنابیتشپ   یبنابیتشپ ناونع : : ناونع 8787

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ددع   ددع   1 11 1 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  سکینوریاپ  یتظافح  متسیس  نوز  شیازفا  ردنپسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000017 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  سکینوریاپ  یتظافح  متسیس  نوز  شیازفا  ردنپسکا  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: 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

سکینوریاپ سکینوریاپ یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس نوز   نوز شیازفا   شیازفا ردنپسکا   ردنپسکا ناونع : : ناونع 8989

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچرمت یزرم  هنایاپ  یرفاسم  نلاس  هطوحم  همانرذگ  یاه  تیگ  یکیناکم  یقرب و  یاه  تخاسریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000093 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یطابترا5576967 هکبش  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5577544 دنمشوه  هحفص 54)متسیس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

همانرذگ همانرذگ یاه   یاه تیگ   تیگ یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسیس و ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ امازلا  دشابیمن  لوبق  دروم  هباشم  یالاک  ، دیهد تمیق  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  روتکاف 

1101003999000079 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVER INFORMATION INC هدنزاس عجرم   AVER یتراجت مان   VC520 PRo لدم سنارفنک  وئیدیو  نیبرود  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک 

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

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   AE203G-T i5 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
روشک  KODAK هدنزاس عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   Alaris E1025 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ 

9813684173 یتسپ :  دک  یتعیرش 8 ،  شبن  یتعیرش -  خ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429485-054  ، 33228001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222350-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

A4A4  دیفس دیفس وو   هایس   هایس وو   یگنر   یگنر دانسا   دانسا رنکسا   رنکسا  -  - All in OneAll in One هنایار   هنایار سنارفنک -  -  سنارفنک وئیدیو   وئیدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تسیل  ربارب  ناهارف  ناتسرهش  یشزرو  نکاما  تهج  یتسویپ  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000181000023 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KDT هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-322FH لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653119 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادناتسا  بنج  هیمطاف  راولب  هیظفاح  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665460-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665459-086 :: 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

روباشین ناتسرهش  رظان  دابآ  نیسح  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیب  رود  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097370000001 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  رظاندابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  4 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

یتراظن نیب  رود  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9315187553 یتسپ :  دک  رظان ،  دابآ  نیسح  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051  ، 42249167-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42249167-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ برغ  هاگتشادزاب   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004738000006 زاین :  هرامش 

نالیگ برغ  هاگتشادزاب  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

ارس هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4145613741 یتسپ :  دک  نالیگ ،  برغ  هاگتمادن  - ربایض ارس ،  هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44312842-013  ، 44312800-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44312813-013 :: 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

نواعت هعسوت  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KX10DP لدم  Pyronix زمرق نودام  یمشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000018 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  حرش  هب   KX10DP لدم  Pyronix زمرق نودام  یمشچ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  حرش  هب   KX10DP لدم  Pyronix زمرق نودام  یمشچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

KX10DPKX10DP  لدم لدم   PyronixPyronix  زمرق زمرق نودام   نودام یمشچ   یمشچ ناونع : : ناونع 9595

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

یا -5576412 هداج  ای  ءادبم  رد  یراب  یرفاسم و  یمومع  ناگوان  تراظن  لرتنک و  تایلمع  - یراذگاو 
یلیصفت یلیلحت  شرازگ  هئارا  هیهت و  یراب -  ناگوان  ژانت  هفاضا  یا  هداج  تراظن  لرتنک 

 ... و صاخ -  مایا  یلصف و  هنایهام ،

هحفص 54) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یطابترا5576967 هکبش  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5577544 دنمشوه  هحفص 54)متسیس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سکینوریاپ5577860 یتظافح  متسیس  نوز  شیازفا  یاهمتسیسردنپسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

p/f yokogawa electronicment accessories تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002510 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افلآ هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PRO SAFE-SLS لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  لرتنک  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
سوت ورین 

ددع 412 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسا رب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  حرش  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب  یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ  لودج 

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

83762157-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5576350p/f yokogawa electronicment accessories(73 هحفص )  accessaccess

p/f yokogawa electronicment accessoriesp/f yokogawa electronicment accessories ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 84 ھحفص 73 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) bmsbms  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 84 ھحفص 74 
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رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تلبت  رتنیرپ و  لماک ،  متسیس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091548000035 زاین :  هرامش 

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SAMSUNG هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   in 10/4 زیاس  Galexy Tab A7 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
قامشاب تراجت  نیون  یناگرزاب  هدننک 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  بسانت  ناسنا  شورهب  ناحارط  هدنزاس  عجرم   FITERGO یتراجت مان  کیمونوگرا  لدم  هنایار  دیلک  هحفص  سوام و  یجنرآ  ریز  دپ  الاک :  مان 
بسانت ناسنا  شورهب  ناحارط 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P 4014 لدم رتنیرپ  سکف و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
لدم  A 10 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 2 میس لوط  لاتیجید  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  اقلا  طبار  یتراجت  مان   D2-625005
ددع 10 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BLEST یتراجت مان   BMS-WD110 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   TSC TKM8052 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اویه 211  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

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

یتسویپ تسیل  قبط  تلبت  رتنیرپ و  لماک ،  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تلبت   تلبت وو   رتنیرپ   رتنیرپ لماک ،  ،  لماک متسیس   متسیس دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 84 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uss73ck4bnra2?user=37505&ntc=5576314
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576314?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " 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

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

یتسویپ5576314 تسیل  قبط  تلبت  رتنیرپ و  لماک ،  متسیس  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 74)ناریا  )  bmsbms

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح5577047 یافطا  هحفص 25)مالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یناگیاب5576931 نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج  راکنامیپ  هحفص 25)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5577807 ءافطا  یاه  متسیس  بصن  الاک و  هیهت  هحفص 7)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن و5576916 لیدبت  روتپادآ  زوسن -  قیرح  مالعا  لباک   - یترارح روتکتد  یقرب -  ریش  یزاگ -  روتکتد 
یزادنا هار 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5577161PART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANEL(25 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5577281 مالعا  متسیس  قیرح  دض  هحفص 25)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

تنیوپ5577200 هحفص 32)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد5577679 کی  x2960 وکسیس چیوس  هاگتسد و  هد   unifipro تنیوپ هحفص 32)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5577450 هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5576660MSA - Altair-5 x -gas detector(25 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن و5576916 لیدبت  روتپادآ  زوسن -  قیرح  مالعا  لباک   - یترارح روتکتد  یقرب -  ریش  یزاگ -  روتکتد 
یزادنا هار 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدود5577162 هحفص 25)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسام تالم  اب  یشک  دنب  هارمه  هب  نامیس 1:5  هسام و  تالم  اب  رتم  یتناس  طسوتم 10  تماخض  هب  ییا  هقرو  نولام  یارجا  تهج  راکنامیپ  یریگراکب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و نامیس 1:5 ) هسام  تالم  اب  رتم  یتناس  تماخض 10  هب  یا ،) هتخت   ) هیال هیال  گنس  اب  فک  شرف  ییانب  لماش :  ) نامیس 1:4 یداب و 

دانسا ، روتکاف شیپ  هیارا  رتاهت ) دقن و 20 % %80) .دشابیم هام  یلا 5  تخادرپ 2 نامز.یتسویپدانسا  تسیل و  قبط  ییا  هقرو  نولام  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا 
تکرش 

1101095683000079 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم  2500 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

دانسا ، روتکاف شیپ  هیارا  رتاهت ) دقن و 20 % %80) .دشابیم هام  یلا 5  تخادرپ 2 نامز.یتسویپدانسا  تسیل و  قبط  ییا  هقرو  نولام  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09198160147_09123617781 یاه هرامش  اب  طابترا  تهج.دشابیم  یمازلا  سامت  هرامش  تکرش 

3134851965 یتسپ :  دک  یبسا ،  نادیم  قرش  لامش  علظ  - یبسا نادیم   - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

09198160147  - 09123617781  - 32542277-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542277-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنب دنب هارمه   هارمه هبهب     1 :51 :5 نامیس   نامیس وو   هسام   هسام تالم   تالم اباب   رتم   رتم یتناس   یتناس   1010 طسوتم   طسوتم تماخض   تماخض هبهب   ییا   ییا هقرو   هقرو نولام   نولام یارجا   یارجا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ یریگراکب   یریگراکب ناونع : : ناونع
1 :41 :4 نامیس   نامیس وو   یداب   یداب هسام   هسام تالم   تالم اباب   یشک   یشک

9898
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(( 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

زیدناش شخب  یناریو  یاتسور  یرایهد   :: 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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5577262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوطب 360 رتاک  هاگتسد  هلیسوب  تلافسآ  شرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم لوطب 360 ینتب  هچیهام  یشکدنب و  هارمهب  یسرپ  ینتب  یقشاق  ویناک  رگم -  نتب  یارجا 

1101096263000001 زاین :  هرامش 
دولانیب ناتسرهش  دابارون  )  ) یناریو یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 360 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم لوطب 360 رتاک  هاگتسد  هلیسوب  تلافسآ  شرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم لوطب 360 ینتب  هچیهام  یشکدنب و  هارمهب  یسرپ  ینتب  یقشاق  ویناک  رگم -  نتب  یارجا 

9356111311 یتسپ :  دک  یناریو 10 و 12 ،  نیب   - یناریو زیدناش -  شخب  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372669-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372769-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تالم5576520 اب  رتم  یتناس  طسوتم 10  تماخض  هب  ییا  هقرو  نولام  یارجا  تهج  راکنامیپ  یریگراکب 
نامیس 1:4 یداب و  هسام  تالم  اب  یشک  دنب  هارمه  هب  نامیس 1:5  هسام و 

هحفص 77) دنب  ( دنب هار   هار

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

هارمهب5577262 یسرپ  ینتب  یقشاق  ویناک  رگم -  نتب  یارجا  رتاک -  هاگتسد  هلیسوب  تلافسآ  شرب 
ینتب هچیهام  یشکدنب و 

هحفص 77) دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینتب ینتب هچیهام   هچیهام وو   یشکدنب   یشکدنب هارمهب   هارمهب یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب یقشاق   یقشاق ویناک   ویناک رگم -  -  رگم نتب   نتب یارجا   یارجا رتاک -  -  رتاک هاگتسد   هاگتسد هلیسوب   هلیسوب تلافسآ   تلافسآ شرب   شرب ناونع : : ناونع 9999
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرب دض  تقرس و  دض  یباتک  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000132 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   S.M.S یتراجت مان   R-14587 لدم  6x8 cm زیاس یدالوف  یباتک  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  برع  یاقآ  یلخاد 363  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاح سامت  یزابهش  سدنهم  هرامش 09132022504 اب  لاوس  هنوگره  تهج   ) راد لفق  تقرس  دض  لوهنم  هچیرد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف

1101001188000117 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قداص ناوت  تداعس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 50 لوط  mm 1200 رطق هرادج  ود  یبلاق  ینلیتا  یلپ  لوهنم  الاک :  مان 
ددع  20 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگ  مالعا  یلک  تروصب  اهتمیق  دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هیلک  ینف  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هزور  سانجا 7 لیوحت   ) تسا یمازلا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرب شرب دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   یباتک   یباتک لفق   لفق ناونع : : ناونع 100100

راد راد لفق   لفق تقرس   تقرس دضدض   لوهنم   لوهنم هچیرد   هچیرد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شرب5576996 دض  تقرس و  دض  یباتک  هحفص 79)لفق  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

راد5577695 لفق  تقرس  دض  لوهنم  هچیرد  هحفص 79)دیرخ  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

تن5577954 رهش  یاه  ناوخشیپ  یاه  هزاس  ینابیتشپ  تامدخ  یاهمتسیسهئارا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5576511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000036 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  یتناراگ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هبرادیرخ  رابناات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 2020 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5576652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  میس  یب  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000121000110 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   MD785B لدم  Mhz 470-400 سناکرف اب  وردوخ  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HYTERA هدنزاس عجرم   HYTERA یتراجت مان   PD985G لدم  VHF:136-174 MHz سناکرف یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جوا لصاح  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   MD785G لدم  w 25 ناوت  MHz 174-136 سناکرف تباث  ییودروخ  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
شزادرپ

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

طابترا نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   RD985S لدم  w 50 ناوت  MHz 174-136 سناکرف هدننک  رارکت  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هنایمرواخ

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ طابترا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یب  ید  نیگیاه 6  لدم   MHz 136-174 سناکرف یزکرم  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218032-034  ، 31218000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط میس   میس یبیب   بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیاف ماخ  ید  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000432 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماخ ید  یس  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

ربراکدصراهچ5576299 شیوداپ  سوریو  هحفص 15)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5576439( ینامزاس ) شیوداپ سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چنیا5576511 هحفص 81)روتینام 20 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

متسیس5576513 تهج  هکبش  یدربهار  یرازفا و  مرن  یرازفا و  تخس  یاه  سیورس  تامدخ و  هئارا 
یرتویپماک یاه 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5576652 لیاف  تاصخشم  قبط  میس  یب  بصنو  هحفص 81)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5577045( ...و ملیف  - نشوم - نشیمینا  ) یشزومآ یاوتحم  هحفص 15)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لانیاف5577103 ماخ  ید  هحفص 81)یس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

لانیاف لانیاف ماخ   ماخ یدید   یسیس   ناونع : : ناونع 104104

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاس5577678 کی  تدم  هب  متسیس  ناراکمه  نویساموتا  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 15)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یطابترا5576967 هکبش  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5577626 تراظن  یاه  نیبرود  نویسادنوف  لکد و  یارجا 8 بصن و  ، لمح ، هحفص 15)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5576349 تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب5576675 هرکرک  ددع  یاهمتسیسدیرخ 11  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5577544 دنمشوه  هحفص 54)متسیس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 9 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 9 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 32 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 18 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "bms" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "امنیت و حفاظت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تلفن کننده اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیغام دهنده الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "چشم الکترونیک" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین حرارتی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین ترافیکی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دستگاه ذخیره ساز" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربینهای کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین های کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)

