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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 25

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 26

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشکی  2323   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,710 , 000141 ,710 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,480هکس , 000134,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14,3002 سیئوس14,300 سیئوس کنارف   319,700319,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 79,500هکس , 00079,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع235,700235,700رالد ناتسبرع لایر   81لایر ,35081 ,350

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,500هکس , 00049,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,50031 ,500

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 180 , 00013, 180 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ365,390365,390دنوپ نپاژ نینی   دصکی   226دصکی ,640226 ,640

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
((4040))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 98 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 83

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( 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 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 7  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:00هرامش ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم تعاس 12:00عبنم ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578673 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bis هناماس یزادنا  هار  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

اه رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هبتر 7  لقادح  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000/000 نیمضت : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000  : دیرخ

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  هناخریبد  لالب - راولب  دیحوت - نادیم  جرک -   :: سردآ سردآ

09128684800 :: نفلت :: www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

bisbis هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11

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

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

 - :: 10/1401/ق یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیراتزا 24/05/1401  هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 30/05/1401-

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:00 تیاغل  هصقانم : یاهتکاپ  هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
-06/06/1401

5579443 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  رد  نارگ  هصقانم  بو  فلا  یاه  تکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 07/06/1401 10:00 تعاس

سامت 118 زکرم  ییوگخساپو  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حرطو طیارشو  دانسارد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسارب  ریز  لودج  حرش  هب  ییاه  هصقانم  یراذگاو  هب  تبسن  دراد  رظنرد  نیوزق  هقطنم  تارباخم  تیریدم 

.دیامن مادقا  یلخاد  راد  تیحالص  ناراکنامیپ  هب  یکیکفت  تروص  هب  تسویپ  هدش  هئارا  دادرارق 

نیوزق یزکرم  یلم  کناب  دزن  یراج 0105988843006  باسح  هب  لایر  غلبم 000/350 یزیراو  یکناب  شیف  باسح  بحاص  هخسن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم ره  یارب  یکیکفت  تروصب 

یراج باسح  هب  یزیراو  یدقن  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  هصقانم  ره  یارب  الاب  لودج  رد  هدش  مالعا  غلبم  هب  هصقانمرد : تکرش  نیمضت  نازیم  - 
، ررقم نازیم  زا  رتمک  یاه  هدرپس   ، شودخم یاه  هدرپس   ،، هدرپس دقاف  یاه  داهنشیپ  هب  یرادباسح - دنس   – نیوزق یزکرم  هبعش  یلم  کنابدزن  0105988843006

- دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  نآ  ریاظنو  یصخش  کچ 

اهدادرارق 02833653292و02833652080  دحاو  - ینابیتشپو تاکرادت  هرادا   :: سردآ سردآ
هب مه  زا  لقتسمو  هناگادج  تروصب  ار  تاصقانمزا  کیره  یارب  یداهنشیپ  یاهتکاپ  نارگ  هصقانم  یداهنشیپ : یاه  تکاپ  لیوحتو  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم 

هناخریبد  دحاو  فکمه -  هقبط  نیوزق -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس   , نیوزق یامیسوادص  قرش   ( نایزورون  ) ینیمخ ماما  راولب  یاهتنا  نیوزق 
هناخریبد لیوحت 

:: نفلت :: WWW.TC-QAZVIN.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02833653334 سکافو  :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قارشا یکال  میس  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TGH-1401-013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(UTM تادیدهت (  هچراپکی  تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  همان -  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 38 هبزور 1  نابایخ  ریت ، نابایخ  قارشا ،)  کی  هرامش  یتعنص  کرهش  ناجنز ، : سردآ  :: سردآ سردآ

8 تعاس 17 -  زا   02432221270 :: نفلت :: iran-transfo.comنفلت 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

118118 سامت   سامت زکرم   زکرم ییوگخساپو   ییوگخساپو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22

(( UTMUTM تادیدهت (  (  تادیدهت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1363011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/23  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579638 :: هرازه هرازه خرومدکدک    - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا هدننک  حیحصت  ددع  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   3.750.000.000 نیمضت :

لایر  500.000 دانسا : دیرخ 

:: سردآ سردآ

33146225-024 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 - 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/25هرامش تعاس 9  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 یلا 

راکتبا  :: عبنم تعاس 15:35عبنم  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579728 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید  لرتنک و  زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاهمتسیس  عیزوت ، قوف  لاقتنا و  طوطخ  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 550.552.842.882  تمیق 

جردنم طیارش  قباطم  هبتر  یهاوگ  نتشاد  تکراشم  تروصب  روضح  تروص  رد  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم دشابیم - یمازلا  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا  دشاب - یم  یمازلا  هصقانم  دانسا  رد 

لایر همان 17.011.056.858  تنامض 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir wamp.tavanir.org.ir/tender/mainنفلت 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

یکینورتکلا یکینورتکلا هدننک   هدننک حیحصت   حیحصت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

وو لرتنک   لرتنک زکارم   زکارم وو   یرتم   یرتم هلت   هلت وو   یتارباخم   یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس عیزوت ، ، عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ اهتسپ ، ، اهتسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
گنیچاپسید گنیچاپسید
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

لاس 1401 :: 184 و 185  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل 19  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاسعبنم داتس : هناماس  رد  تاداهنشیپ  میلست   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم حبص   8

5580392 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتنک تئارق  بالضاف و  بآ و  هکبش  تاقافتا  دادما  ریمعت و  تاباعشنا ، یزاسدرادناتسا  بآ ، هیفصت  لاقتنا و  تشادرب ، تاسیسات  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  - 184

خروم 1401/05/19 هرامش 2001001403000170  هب  یزیرهک  رظن  دورتشه و  رهش  ضوبق  شخپ  و 
درادناتسا wrc و ساسارب  رتمیلیم  ات 2000  راطقا 200  رد  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتم  < ئدیو نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش ، تایلمع  یارجا  - 185

خروم 1401/05/19 هرامش 2001001403000171  هب  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباض 

دش دهاوخ  ذخا  هصقانم  هدنرب  زا  یهگآ  هنیزه  تسا  یهیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هتشر  یراک و  تیفرظ  اب  بسانتم  روشک  بالضاف  بآ و  یسدنهم  تکرش  زا  یرادرب  هرهب  تیحالص  یاراد  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  بآ  هبتر  یاراد 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.abfaazarbaijan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رادیپس مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش ینوکسم  کرهش  برش  یناسربآ  یاه  متسیس  حالصا  هژورپ  هیلاع  تراظن  هب  هرواشم  تامدخ  ماجنا  : فلا : دراد رظن  رد  کیبآ  نامیس  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب هرواشم  هب  طوبرم  یاه  لمعلاروتسد  یناسربآ و  یاه  متسیس  حالصا  دوجوم  حرط  دانسا  اه و  هشقن  ساسا  رب  کیبآ  نامیس  تکرش  یناشن  شتآ  یتشهب و 

تخوس متسیس  یسررب  اهنآ ، تاقلعتم  هیلکو  مود  لوا و  دحاو  توزام  یاه  نکمرگ  یمیدق و  توزام  نزاخم  فذح  یارب  هرواشم  تامدخ  ماجنا  هیلاع ب: تراظن 
یلام دروآرب  هصقانم و  دانسا  کرادم و  اه ، هشقن  تایئزج ،  هیلک  اب  یرادرب  هرهب  نویساموتا و  یلرتنک و  قرب و  یکیناکم ،  یحالصا  حرط  هئارا  یلعف و  توزام  یناسر 

دیامن مادقا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

026  - 45382708 :: 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

هکبش هکبش تاقافتا   تاقافتا دادما   دادما وو   ریمعت   ریمعت تاباعشنا ، ، تاباعشنا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا بآبآ ، ، هیفصت   هیفصت وو   لاقتنا   لاقتنا تشادرب ، ، تشادرب تاسیسات   تاسیسات زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب ناونع : : ناونع
یروآ یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتم   یرتم << ئدیو ئدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وشتسش ، ، وشتسش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ضوبق -  -  ضوبق شخپ   شخپ وو   روتنک   روتنک تئارق   تئارق وو   بالضاف   بالضاف وو   بآبآ  

بالضاف بالضاف
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توزام توزام نزاخم   نزاخم فذح   فذح یارب   یارب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یناسربآ -  -  یناسربآ یاه   یاه متسیس   متسیس حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ هیلاع   هیلاع تراظن   تراظن هبهب   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
توزام توزام یاه   یاه نکمرگ   نکمرگ وو   یمیدق   یمیدق
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " 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

2001093498000398 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5579166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F GAS DETECTOR/TRANS EXP نیمات یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

مراهچ هاگشیالاپ  - هیولسع ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R4-1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F GAS DETECTOR/TRANS EXP دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  17.833.700.000 دروآرب :

لایر  891.685.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  هرادا  مراهچ ، هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ،  :: سردآ سردآ

07731316468  - 6471 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F GAS DETECTOR/TRANS EXPP/F GAS DETECTOR/TRANS EXP  یفیک یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

P/F GAS DETECTOR/TRANS EXPP/F GAS DETECTOR/TRANS EXP  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 99
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/05/29  لیطعت  مایا  زجب  هزور  همه   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ابیز ناهفصا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلوا دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-17-72 ( ) ناینادمه نابایخ  ات  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم   ) هقطنم 15 زبس  یاضف  بآ  روتکلک  طخ  یارجا  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  غلبم 3,100,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام  یارجا 5  تدم  لایر و   62٫000,000,000

هام و یارجا 5  تدم  لایر و   22,000,000,000 هیلوا دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-17-73 ( ) داهج ات  یزاجح  دیهش  نابایخ   ) هاگشتآ نابایخ  وردنت  سوبوتا  ریسم  ثادحا  . 2
لایر غلبم 1,100,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

هام و یارجا 4  تدم  لایر و  هیلوا 16,100,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-17-74 ( ) هقطنم یاهتنا  ات  دابآ  سمش  یدام   ) یبرغ نادیهش  نابایخ  یزاس  ور  هدایپ  . 3
لایر غلبم 805٫000٫000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

یارجا تدم  لایر و  هیلوا 14٫650,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-17-75  ) یرادرهش یاه  گنیکراپ  زا  باب  قیرح 13  یافطا  متسیس  صقاون  عفر  یزادنا و  هار  . 4
لایر غلبم 732٫500٫000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و   3

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  مامتای  کی  در  رد  ناهفصا  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  طبض  بیترت  هب  نانآ  هدرپس  دنوشن  دادرارق  داقعنا  هب  رضاح  هاگره  هصقانم  مود  لوا و  ناگدنرب 

.دیامن میلست  یرادرهش  هب  تکراشم  قاروا  ای  هنازخ  دانسا  یکناب ، همانتنامض  تروص  هب  نامیپ  تادهعت  نیمضت  ناونع  هب  ار  نامیپ  دروم  غلبم  لداعم ٪5 

نارمچ رتکد  نابوتا  یادتبا  هواک  نابایخ  رد  عقاو  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://www.isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شلات ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/05/26  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور 

زورما نالیگ   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/06/06  هبنشکی  زور  زا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشود  زور 

5580521 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اراتسآ ) قیوح ، هقطنم  لاسام ، رهشناوضر ،  ) هعبات تارادا  تیریدم و  نیا  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک  ژراش  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق دقع  خیرات  زا  یسمش  لاس  کی  : دادرارق تدم 

هصقانم دانسا  قبط  طیارش  ریاس  ههام  هس  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 350.000.000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شلات ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا ی  هناخریبد  دحاو  : تاداهنشیپ لیوحت  ناکم   :: سردآ سردآ

6-44232043 :: 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

یافطا یافطا متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   یزادنا   یزادنا هار   هار  - - یزاس یزاس ورور   هدایپ   هدایپ وردنت - - وردنت سوبوتا   سوبوتا ریسم   ریسم ثادحا   ثادحا زبس -  -  زبس یاضف   یاضف بآبآ   روتکلک   روتکلک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ زازا   باب   باب قیرح  1313   قیرح

1010

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/95/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578944 :: هرازه هرازه :: 1401/05/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت یبارخ و  عفر  یزادنا ،  هرو  بصن  لحارم  مامت  لماش  ناگرگ  ییاتسور  یرهش و  زکارم   adsl ینابیتشپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/62/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/24هرامش خیرات 1401/05/22  زا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/25عبنم خیرات 1401/05/24  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578968 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/25دکدک   خیرات 1401/05/25  زا   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشیمگ ناتسرهش  یسم  وفاک 01  رد  سفن  هجاوخ  میدق  هکبش  یزادنا  هار  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

32222020 :: 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

adslads l ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1212

هکبش هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار حرط   حرط ناونع : : ناونع 1313
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578975 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب ات  تشد  دیفس  زکرم  یرونربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/028 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 60.250.000.000  هکبش - لباک  یرونربیف  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3.012.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

2352-07731312253 :: نفلت :: www.setadiran.ir spgc.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

یرونربیف یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

هکبش هکبش لباک   لباک یرونربیف   یرونربیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1515

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  رثکادح  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

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

5579436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  زاس ) هریخذ   ) یرازفا تخس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: info@Armanins.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیردیح یتعنص  کرهش  زا  سرگاز  تعنص  رداق  تکرش  نایمزار و  جوآ و  دانسا  تبث  هرادا  یرون  ربیف  یصاصتخا  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  506/500/000 دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس نیوزق -  یامیسوادص  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون -)  نابایخ  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق -  رد  عقاو  هرادا   :: سردآ سردآ
نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس 

02833652711 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( زاس زاس هریخذ   هریخذ  ) ) یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یرون یرون ربیف   ربیف یصاصتخا   یصاصتخا حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095916000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579494 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانئاق  دالوف  هژورپ  یارب  ماکرتنیا  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 

ماکرتنیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
جیپ متسیس 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

کتیریا )  ) ناریا یللملا  نیب  تکرش  مان  هب  یتکرش  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 
17:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس کالپ 6 -  راطع -  نابایخ  کنو -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   ، 1994643683 یتسپ :  دک  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کتیریا

:: 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

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0008 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tadarokat.tce.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادهگن رابتعا  ) ناهفصا ناتسا  برغ  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  یئویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  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

ماکرتنیا ماکرتنیا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     CoreCore وو   یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tadarokat.tce.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادهگن رابتعا  ) ناهفصا ناتسا  قرش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  یئویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  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

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tadarokat.tce.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادهگن رابتعا  ) ناهفصا ناتسا  بونج  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  یئویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  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

هقطنم هقطنم رایس   رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     CoreCore وو   یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2020

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     CoreCore وو   یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0010 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tadarokat.tce.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادهگن رابتعا  ) ناهفصا ناتسا  لامش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  یئویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  هصقانم  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

( ماع یماهس   ) کلاب زربلا  ییوراد  هیلوا  داوم  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/5/23  زا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  رورس  تازیهجت  هیلوا و  هدام  یریداقمدیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص  نوتسا  - 

هکبش رورس  تازیهجت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش نیا  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 106  88940140 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@alborzbulkسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     CoreCore وو   یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

هکبش هکبش رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت وو   هیلوا   هیلوا هدام   هدام یریداقم   یریداقم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010511 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  تست  یدنب و  هتسب  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 81717707 و 09123276277 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

5578673bis هناماس یزادنا  هار  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سامت 5579443118 زکرم  ییوگخساپو  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5580131 تظافح  متسیس  یزاس  هدایپ  بصن و  هحفص 26)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هچراپکی5580440 تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یراذگاو 
(UTM تادیدهت ( 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اتسور5580790 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 17)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت تست   تست وو   یدنب   یدنب هتسب   هتسب تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 98 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zje4ahkh7vuzs?user=37505&ntc=5580541
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5580541?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094966000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578653 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوسنک  یبیلص و  یاهولبات  هیاپ  یزاسزاب  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یلوسنک یبیلص و  یاهولبات  هیاپ  یزاسزاب  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 545,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راهچ هقبط  دنهس  یتاقبط  گنیکراپ  ارسشناد  نادیم  زیربت   ، 5136968648 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000143 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579418 :: هرازه هرازه :: 1401/06/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دیئات  دروم  یاه  نیمضت  زا  زین  یروانفو  شهوژپ  یتلود  ریغ  یاه  قودنص  ییافوکش و  یروآون  قودنص  طسوت  هرداص  یاه  همان  تنامض  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رسدور  ناتسرهش  میدق  دورلپ  لپ  دیرب  هیدار و  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,082,291,742 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   705,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  رسدور ،  رهش :  نالیگ ،  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

یلوسنک یلوسنک وو   یبیلص   یبیلص یاهولبات   یاهولبات هیاپ   هیاپ یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

میدق میدق دورلپ   دورلپ لپلپ   دیرب   دیرب وو   هیدار   هیدار ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2626

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

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

2001001162000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579422 :: هرازه هرازه :: 1401/06/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دیئات  دروم  یاه  نیمضت  زا  زین  یروانفو  شهوژپ  یتلود  ریغ  یاه  قودنص  ییافوکش و  یروآون  قودنص  طسوت  هرداص  یاه  همان  تنامض  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رابدور  ناتسرهش  دورهایس  الابالاب و  یاه  لپ  یبناج  ظافح  یزاسهب  یزیمآ و  گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
7,206,372,987 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   361,000,000 نیمضت :  غلبم 

یم دیئات  دروم  یاه  نیمضت  زا  زین  یروانفو  شهوژپ  یتلود  ریغ  یاه  قودنص  ییافوکش و  یروآون  قودنص  طسوت  هرداص  یاه  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب 

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

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  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

جرک یرادرهش  هنیکس  تشهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8980 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579576 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راصح طخ 4  ییانشور  ثادحا  رهش -  حطس  حطسمه  ریغ  تاعطاقت  رباعم و  ییانشور  ثادحا  ریمعت و  ارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

الاب الاب یاه   یاه لپلپ   یبناج   یبناج ظافح   ظافح یزاسهب   یزاسهب وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 2727

ییانشور ییانشور ثادحا   ثادحا رهش -  -  رهش حطس   حطس حطسمه   حطسمه ریغ   ریغ تاعطاقت   تاعطاقت وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور ثادحا   ثادحا وو   ریمعت   ریمعت وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 2828

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1361908 یهگآ هسانش   :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش رشن  خیرات  زا  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ربخ شوخ   :: عبنم یهگاعبنم رشن  خیرات  زا  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 870700 ) رتمولیک 770500  لصاف  دح   ) دابآدنش رذگریز  نانک و  هزوک  رتسبش -  روحم  مئالع  بصن  هیهت و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  79/822/724/561 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسا یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هناخریبد  ترایز -  جح و  نامزاس  بنج  تنج -  نابایخ  هیرظنم -  زیربت -   :: سردآ سردآ
مان 737 88969 و 85193768 تبث  رتفد 

:: 0211456و04134783040 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

urmia.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580224 :: هرازه هرازه تعاس 13/30دکدک    - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5  یرادرهش  حطس  رد  یراذگ  هدرن  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 17/600/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 880/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  تمیق 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.urmia.ir-www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2929

یراذگ یراذگ هدرن   هدرن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580276 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  3 دادعت هب  هزیناکم  رایس  شک  روحم  لوکساب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 337.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

گرزب لانیمرت  یبرغ  علض  رطاخ  نامیلس  نابایخ  رخآ  ناحیروبا -  زیربت  : هاگتسد سردآ   :: سردآ سردآ

34750951 - 34751597 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

89801 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580338 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراطخا یرابخا و  یماظتنا ، زا  معا  یکیفارت  یاهولبات  مئالع و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

هاگتسد هاگتسد   33 دادعت دادعت هبهب   هزیناکم   هزیناکم رایس   رایس شکشک   روحم   روحم لوکساب   لوکساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

یراطخا یراطخا وو   یرابخا   یرابخا یماظتنا ، ، یماظتنا زازا   معا   معا یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هتبون کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زبس هخاش   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث یاه  نیبرود  ندومن  لاعف  تهج  مزال ، یلخاد  تازیهجت  دیدزاب  میظنت و  دیرخ ؛ هب  تبسن  ییافوکش ، قودنص  تالیهست  لحم  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیا تبثم  درکلمع  اهریسم و  زا  ناگدننک  هدافتسا  ینمیا  نیمات  موزل  تهج  هب  هام ؛ نامز 12  تدم  رد  رهش  حطس  رد  ( GSN - RC301  ) موس لسن  تعرس  فلخت 
اب تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  زا  یریگ  هرهب  اب  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  تایئزج  حرش  هب  تافداصت  دادعت  شهاکو  رباعم  ینمیا  ظفح  رد  اه  نیبرود 

دیامن مادقا  تیحالص  یاراد  یاهتکرش 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33239283 :: 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

(( GSN -  RC301GSN -  RC301  ) ) موس موس لسن   لسن تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه نیبرود   نیبرود ندومن   ندومن لاعف   لاعف تهج   تهج مزال ، ، مزال یلخاد   یلخاد تازیهجت   تازیهجت دیدزاب   دیدزاب وو   میظنت   میظنت دیرخ ؛ ؛ دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس ردرد  

3333
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نارهت هقطنم 14  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

61-15-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیدجت هقطنم (  حطس  رد  ورتم  یاه  هاگتسیا  فارطا  رباعم  حالصا  یزاس و  هطوحم  تایلمع  - 

دیدجت ) هقطنم (  حطس  رد  یزلف  یاهراک  ینمیا و  یاه  هدرن  حطسمه ،  لپ  ثادحا  ضیوعت و  ریمعت و  حلاصم ،  هیهت  تایلمع  - 
هقطنم حطس  رد  نادنملاس  نیلولعم و  ددرت  یکیفارت و  یزاس  ناور  تهج  رباعم  یزاسهب  یسدنه و  حالصا  تایلمع  - 

نامزلا و ...  بحاص  هلحملا  هقطنم  حطس  یاهناتسوب  یتشادهب  سیورس  تمرم  یزاسزاب و  تایلمع  - 
 ( دهاش راتسرپ و  هیداوج ، اویش ، تالحم  یا (  هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  ره و  راوس  رباعم  یهدناماس  تمرم و  تایلمع  - 

( بالود بالود و  ناپ  رذگ  .فراع  انیس ، بالود ، بایسآ  رس  هفوکش  تالحم   ) یا هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  ورد  راوس  رباعم  یهدناماس  تمرم و  تایلمع  - 
هقطنم 14 حطس  یاه  ناتسوب  و  اهژویفر ) اه و  یکچل   ) زبسلا یاضف  ییاریپزاب  ثادحا و  تایلمع  - 

هب ای  هقطنم 14  یرادرهش  مان  هب  هقطنم 14  یرادرهش  هبعش  رهش  کناب  باسح 1005060081  هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  زیراو  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص 

دشاب  یم  تامدخ  اه و  هژورپ  تامازلا  زا  تسیز  طیحم  ینمیا و  یلغش ، تشادهب  طباوض  یارجا  هب  دهعت  هقطنم  رد   HSE تیریدم متسیس  رارقتسا  هب  رظن 
دوب دهاوخ  هصقانم  رد  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

دیهش نامتخاس  کی (  هرامش  نامتخاس  فکمه  هقبط  مزمز  هارراهچ  زا  دعب  یبونج  دربن  نابایخ  یتالحم  دیهش  هارگرزب  تاداهنشیپ  لوبق  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  دحاو  یقاجا )  روپ 

 ( هداز نسح  دیهش  نامتخسا  ود (  هرامش  نامتخاس  فکممه  هقبط  رد  عقاو  هقطنم  هناخریبد  هب  اهتکاپ  لیوحت  لحم 

84161202-84617  - 96040384-96040380 :: نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینمیا   ینمیا یاه   یاه هدرن   هدرن حطسمه ،  ،  حطسمه لپلپ   ثادحا   ثادحا وو   ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع رباعم   - - رباعم حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
...و ...و رباعم   رباعم یزاسهب   یزاسهب وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یزلف -  -  یزلف یاهراک   یاهراک

3434
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم هار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  یاهروحم  یاهلپ  یزاس  نمیا  تهج  لیردراگ  لیردنه و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یاههار  حطس  رد  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  هیهت و 
دابآ دسا  رذگ  رانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا و  یاهولبات  بصن  هیهت و 

هیحان 1  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  , ظفح
هیحان 2 نز  کمشچ  غارج  ییانشور و  متسیس  ریمعت  یادهگن و  ظفح و 

نیگنس همین  تالآ  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و 
نیگنس تالآ  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و 

دابآ دسا  هندرگ  هسام  کمن و  رابنا  هلوس  ثادحا 
لک هرادا  تالآ  نیشام  تهج  خی  دض  سیرگ و  / نغور دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   :: سردآ سردآ

08134228154 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001278000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580789 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  رد  لیردراگ  بصن  لمح و  یریگراب ،  هیهت ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  رد  لیردراگ  بصن  لمح و  یریگراب ،  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,487,140,000 یلام :  دروآرب 

لایر   875,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/09/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   – یرادناتسا یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -   ، 4918937141 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو 

:: 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

یاهلپ یاهلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ وو   لیردنه   لیردنه بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

اهاه روحم   روحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3636
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ونهد یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094042000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:01عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580790 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یر  ناتسرهش  ون  هد  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   432,244,000 نیمضت :  غلبم 
12:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دجسم نابایخ  ونهد  یاتسور  انیس  نبا  نادیم  رصمق  هداج  ناود  هلچ  دیهش  راولب  رهشرقاب  نارهت   ، 1819151663 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ونهد یرایهد  نامتخاس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001267000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579159 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  ناتسا  بعش  یزلف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  بصن  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یتامدخ یاه  تیلاعف  ریاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   158,350,000 نیمضت :  غلبم 

هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1401/06/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک دحاو  موس  هقبط  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یرونا  یوربور  دنز  راولبزاریش   ، 7135746133 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3737

یزلف یزلف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 98 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1106 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/27هرامش خیرات 1401/05/22  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

KSWCO.COM :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ تیاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  ملق  نیمات 15  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: سردآ سردآ

06153547763 :: نفلت :: www.kswco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: miri.bazargani@kswco.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمار قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/205 م یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580131 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام قفا  هاگورین  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزاس  هدایپ  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000 دانسا : دیرخ 

لایر  7.062.828.360 نیمضت :

یرادرب هرهب  تنواعم  یوفص  باون  دیهش  راولب  یادتبا  یناهبهب  هللا  تیآ  راولب  زاوها  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   06132266686 - 32242835 :: نفلت نفلت
02185193768 - 88969737

www.setadiran.ir iets.mporg.ir http://tender.tpph.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5580348 تبث  یاه  نیبرود  ندومن  لاعف  تهج  مزال ، یلخاد  تازیهجت  دیدزاب  میظنت و  دیرخ ؛
رهش حطس  رد  ( GSN - RC301  ) موس لسن  تعرس 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اتسور5580790 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 17)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1515 نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 98 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5578681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامه یارب 15  سنارفنک  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000078 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام 091445553184 سانشراک  سامت  هرالمش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیامه شیامه   1515 یارب   یارب سنارفنک   سنارفنک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 98 ھحفص 27 
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3 هجرد  ) مالیا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ  حطس 2 40 

مالیا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  حطس  رد  ییاتسور  یرهش و  دروکر  دادعت 11000  دکوئژ  یزاس و  ماگنهب  داد  رارق  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001519000005 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 رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تامدخ  حرش  قبط  عیزوت (  قوف  گنیچاپسید  لرتنک  زکرم  رازفا  مرن  صقاون  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000075 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  ار   IDS Highleit رازفا مرن  اب  راک  هقباس  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور وو   یرهش   یرهش دروکر   دروکر   1 10001 1000 دادعت   دادعت دکوئژ   دکوئژ وو   یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب داد   داد رارق   رارق یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

عیزوت عیزوت قوف   قوف گنیچاپسید   گنیچاپسید لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم رازفا   رازفا مرن   مرن صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 98 ھحفص 28 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5579255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قفو یلاناک ) کپ 64  ) ریواصت هچراپکی  تیریدم  یزاسدنمشوه و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  ینف  تاصخشم 

1101001070000180 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  هلاس  ناگیار 2  ینابیتشپ  اتفا و  هیدات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5579608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک بسک  تیریدم  متسیس  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000126 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدادرارق تروص  هب  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992266-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قفو   قفو یلاناک ) ) یلاناک کپکپ  6464   )) ریواصت ریواصت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم وو   یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف ینف   ینف

4444

راک راک بسک   بسک تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

5579771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه نفلت  اب  روتنک  تئارق  هاگتسد  ددع  دیرخ 100   - 698 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000088 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  هدنزاس  عجرم   PDL-540 لدم زاگ  روتنک  تئارق  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33330299-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت 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 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیمت قاتا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000024 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیمت قاتا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  - 

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

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

شیپ / دات بصن و  زا  دعب  زور  تخادرپ 20  / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  سیورس  ینابیتشپ  بصن و  ارجا و  / دشابیم یمازلا  ربتعم  یتنااراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  هدوزفا  زرا ش  یهاوگ  روتکاف و 

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روتنک   روتنک تئارق   تئارق تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

زیمت زیمت قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3000 رس  اب  مایپ  دادعت 2339614  هب  یسراف  هاتوک  مایپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093209000070 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 2339614 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 3000 رس  اب  مایپ  دادعت 2339614  هب  یسراف  هاتوک  مایپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ود هقطنم  نارهت -  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 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

5579982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  .شیوداپ  سنسیال  و.رپسک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094379000040 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  ود  هقطنم  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 250 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

ناهاپس نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

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

تسویپ حرش  قبط  .شیوداپ  سنسیال  و.رپسک  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597653313 یتسپ :  دک  یدضع ، - دیهش  نابایخ  - دنز ناخ  میرک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921003-021  ، 88915400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88921002-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

30003000 هرامش   هرامش رسرس   اباب   مایپ   مایپ   23396142339614 دادعت   دادعت هبهب   یسراف   یسراف هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4848

شیوداپ شیوداپ سنسیال   سنسیال و.رپسک   و.رپسک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5580295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همین دیسررس  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تباث  هاگتسیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دیرخ  تردق  ظفح  اب  لاس 1403 مود 

1101003622000075 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  زلولس  تاتسا  سنج   RC55-47 mm لدم یهاگشیامزآ  ناربمم  ییاشغ  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نیپساک هدنزاس  عجرم  کیتام  لور  یتراجت  مان   RM41 لدم نلیپورپ  یلپ  سنج   ft 4 زیاس اوه  قلعم  تارذ  بذج  یشچیپ  یا  هناوتسا  یتعنص  رتلیف  الاک :  مان 

دنورا رتلیف  نیپساک  هدننک  هضرع  عجرم  دنورا  رتلیف 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نیپساک هدنزاس  عجرم  کیتام  لور  یتراجت  مان   RM61 لدم نلیپورپ  یلپ  سنج   ft 6 زیاس اوه  قلعم  تارذ  بذج  یشچیپ  یا  هناوتسا  یتعنص  رتلیف  الاک :  مان 

دنورا رتلیف  نیپساک  هدننک  هضرع  عجرم  دنورا  رتلیف 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناریا یتعنص  یاهلاغذ  هدننک  هضرع  عجرم  پاچ  هاگتسد  مویکو  پمپ  دربراک  دک 5/2  هعطق  لاغز  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارادالاک هدننک  هضرع  عجرم  دراهرگ  یتراجت  مان   Turbo SOG لدم یهاگشیامزآ  ربارکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   SHENZEN CHINA TEXTILE FILTERS NON یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک  یتعنص  یاوه  رتلیف  دربراک  نبرک  ویتکا  لاغز  الاک :  مان 

یزکاپ هدننک  هضرع 
مرگولیک 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   UPSwing Pro سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

این هیوهت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ریا  ولب  هدنزاس  عجرم  ریا  ولب  یتراجت  مان   Sense+MB لدم تارذ  رتلیف  اب  اوه  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سراپ رازبا  قیفر  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMATE یتراجت مان  یهاگشیامزآ  جنسراشف  مگارفاید 8207  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

تباث تباث هاگتسیا   هاگتسیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

5580317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سنسیال  12  ) یرافح یاه  هداد  نیالنآ  لاقتنا  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003337 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148326-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

5580359CgS یاههاگتسیا هدننک  رادوب  نویساموتا  متسیس  یزادنا  هار  یزاس و  هحفص 33)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( سنسیال سنسیال   1212  ) ) یرافح یرافح یاه   یاه هداد   هداد نیالنآ   نیالنآ لاقتنا   لاقتنا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5578707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  یرتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000027 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 6310 لدم سلاپ  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  تراک  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  هعبات  ردانب  قیرح  ءافطا  متسیس  یاه  پمپ  نویساموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000039 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس قیقد   قیقد رازبا   رازبا هلاناک   هلاناک ودود   تراک   تراک ناونع : : ناونع 5252

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یاه   یاه پمپ   پمپ نویساموتا   نویساموتا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011827 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس ناونع : 

14011827 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011681 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس عاونا  ناونع : 

14011681 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

روسنس روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

5579723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول و اب  لیئوزاگ )  زاگ و   ) زوس هناگود  ینت  تلافسآ 60  هناخراک  تجوبروت  لعشم  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبناج تازیهجت 

1101005710000059 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  شرفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لعشم یتراجت  مان  هواک  لعشم  یدیلوت  یتعنص و  هدنزاس  عجرم   TJGL 800 لدم  kcal\hr 6000000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  راد  نف  لعشم  الاک :  مان 
هواک لعشم  یدیلوت  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم  هواک 

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

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . طرش نودب  اناوخ و  یگدروخ و  طخ  نودب  یتسویپ  یاهب  مالعتسا  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

3951673368 یتسپ :  دک  شرفت ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222018-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224121-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو مزاول   مزاول اباب   لیئوزاگ )  )  لیئوزاگ وو   زاگ   زاگ  ) ) زوس زوس هناگود   هناگود ینت   ینت   6060 تلافسآ   تلافسآ هناخراک   هناخراک تجوبروت   تجوبروت لعشم   لعشم هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت

5656
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلول طوطخ  ششوپ  بای  بیع  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000098 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PIPE LINE یتراجت مان  زادرپ  ماقرا  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   RADIO DETECTION هدنزاس عجرم   PCMX لدم هلول  طوطخ  بای  بیع  بایدر و  الاک :  مان 

CURRENT MAPPER SYSTEM
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لودج  ساسارب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  همیمض  اضما و  رهم و  - 3 .تسا یمازلا  یتسویپ  دادعت  لودج  دیرخ و  طیارش  تیاعر  - 2

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون 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

5580345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000107 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلول هلول طوطخ   طوطخ ششوپ   ششوپ بای   بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5757

یفیک یفیک شیاپ   شیاپ نیالنآ   نیالنآ یاه   یاه متسیس   متسیس لاهروا ( ( لاهروا (( یساسا یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5858
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 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

5580359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسرهش  هقطنم 2   CgS یاههاگتسیا هدننک  رادوب  نویساموتا  متسیس  یزادنا  هار  یزاس و  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000041 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  کرادم  دانسا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375112-028  ، 3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5580372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151947 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/12 عورش :  خیرات 
1401/05/18 نایاپ :  خیرات 

1401/05/23 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CgSCgS یاههاگتسیا   یاههاگتسیا هدننک   هدننک رادوب   رادوب نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 5959

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5580480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151403 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

کولف راشف  تاموتا  روتاربیلاک  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/22 عورش :  خیرات 
1401/05/29 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  هلر  رتم و  پملک  بارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000173 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا یریگ  هزادنا  بارپ  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کولف کولف راشف   راشف تاموتا   تاموتا روتاربیلاک   روتاربیلاک ناونع : : ناونع 6161

گنیروتینام گنیروتینام هلر   هلر وو   رتم   رتم پملک   پملک بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 6262
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-867-1157 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-29هرامش عورش 23-05-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ENVIRONNEMENT S.A تکرش تخاس   Primary Filter For Sampling Probe یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5580534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149205 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس یتیمیسکارپ  چیئوس و  لول  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/29 عورش :  خیرات 
1401/02/10 نایاپ :  خیرات 

1401/05/25 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Primary Filter For Sampling ProbePrimary Filter For Sampling Probe ناونع : : ناونع 6363

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ وو   چیئوس   چیئوس لول   لول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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 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

5578763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  رهشناریا  گنیجاپسید  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000204 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  یناشن )  شتآ  حالصیذ (  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تسویپ ، طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   cooper menvir metal call piont ip65 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000237 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  متسیس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم رهشناریا   رهشناریا گنیجاپسید   گنیجاپسید نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

cooper menvir metal call piont ip65cooper menvir metal call piont ip65 ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هر (  ینیمخ  ماما  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  جرد 
1201001036000195 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دیئامرف لصاح  صامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ  هرامش 09128356988-66746427  اب  رتشیب  عالطا  تروص  رد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

شیپ شیپ جرد   جرد لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هرهر (  (  ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف

6767
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هیرینم ( نامتخاس  گنیکراپ  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000194 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دیئامرف لصاح  سامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ  هرامش 09128356988-66746427  اب  رتشیب  عالطا  تروصرد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

یمن یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هیرینم ( ( هیرینم نامتخاس   نامتخاس گنیکراپ   گنیکراپ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست دوش   دوش

6868
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000041 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 6811817  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس   PIR7000 زاگ روتکتد  الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک 
ددع 48 دادعت : 

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

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER"DRAGER "" ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  زور  دودح 40  تخادرپ   . تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  زیر  تسیل  قبط  چوس  ولف  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم روتکاف  هئارا 

1201001022000103 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیدزاب.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  کی  بلاق  رد  ار  اهتمیق  زیر  هک  دش  دهاوخ  هداد  رثا  بیترت  ییاهتمیق  هب  طقف  - 
دشاب طبترم  راک  هقباس  یاراد  هطوبرم  تکرش.تسیمازلا  لحم  زا 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس ربتعم و 10  یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک  .دیریگب  سامت  یناتسوب  سدنهم  هرامش 09129389121  اب  هطوبرم  سانشراک  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا  لومشم  راک  ماجنا  ترجا  هنوگ  ره  بصن  تروص  رد.دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ 

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

37723388-025  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس ولف   ولف متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

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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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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   - FIRE&GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000045 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   XNX لدم قیرح  مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتناد  تایلمع  هد  هقطنم  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یدروم  تاریمعت  ژراش و  ، تست تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000338 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1352 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب ناریا و  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسوم  زا  راکمه  هاگشیامزآ  تیحالص  دات  همانیهاوگ  ، ینمیا تیحالص  همانیهاوگ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ 

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

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE&GAS DETECTORFIRE&GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 7171

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یدروم   یدروم تاریمعت   تاریمعت وو   ژراش   ژراش ،، تست تست تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   MULTIPLE SENSOR "SCHRACK  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000055 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AMD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   MULTIPLE SENSOR MULTIPLE SENSOR "SCHRACK"SCHRACK"" ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5580088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093228000924 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش قبط   قبط   4040 -- 2 00200 پیت   پیت ناریپمپ   ناریپمپ زکرمزا   زکرمزا زیرگ   زیرگ پمپ   پمپ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یئارجا  یاه  هشقن  یحارط  تراظن و  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000061 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مالعا  تمیق  تسویپ  یتساوخرد  طیارش  ندوب  اراد  تروص  رد  ددرگ / جرد  تاحیضوت  رد  میقتسم  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-75-1401-576-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5579532 ءافطا  متسیس  یاه  پمپ  نویساموتا  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یئارجا   یئارجا یاه   یاه هشقن   هشقن یحارط   یحارط وو   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7575

تراپ تراپ   Fenwal: 17343- 1 13-950  FFenwal: 17343- 1 13-950  F ربمان   ربمان تراپ   تراپ   F9F9  یاه یاه دلوم   دلوم گنیتیافریاف   گنیتیافریاف متسیس   متسیس یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد گنیتیافریاف   گنیتیافریاف روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع   55 دادعت   دادعت   FenwalFenwal دنرب :  :  دنرب   GE: 287A132 1P002GE: 287A132 1P002 ربمان   ربمان
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متشه هاگشیالاپ  رد  هیناث  رب  تیباگم  دناب 80  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000016 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هیناث رب  تیاب  اگم   180 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متشه هاگشیالاپ  رد  هیناث  رب  تیباگم  دناب 80  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319682-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   8080 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7777
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5578720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیاب یم  تمیق  هئارا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  هکبش  چیئوس  رواپ  سلریاو و  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم 

1101091525000092 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بایهر هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هنایار  بایهر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MHz 600 سناکرف  SXT SQ Lite لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
زربلا هنایار 

هاگتسد 58 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیاب یتسیاب یمیم   تمیق   تمیق هئارا   هئارا دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس رواپ   رواپ وو   سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم

7878

یتارباخم یتارباخم یاهلباک   یاهلباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7979
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یتارباخم یاهلباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000642 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتم لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 6  دادعت   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   J-YY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 250 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یرتم لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 0/5 رطق جوز  هتشر 10  دادعت   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   J-YY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 200 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
مان یرتم  هرقرق   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 20  دادعت  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یتارباخم لباک  الاک :  مان 

فابمیس هدننک  هضرع  عجرم  فابمیس  یتراجت 
رتم 200 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
مان یرتم  هرقرق   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 4  دادعت  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یتارباخم لباک  الاک :  مان 

فابمیس هدننک  هضرع  عجرم  فابمیس  یتراجت 
رتم 250 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نشور لباک  میس و  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC قیاع سنج   mm 0/50 یداه رطق   1x2 هتشر دادعت  درگ  سم  یداه  سنج  هژنار  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

سوط
رتم 600 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   NET PLUS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NET PLUS یتراجت مان   SFTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ هکبش 
رتم 305 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عجرم لوفردناو  یتراجت  مان  یلور  هتسب  نلیتا  یلپ  شکور   m 305 لوط  FTP لدم رود  توا  راد و  لیوف   CAT 6 FTP OUTDOOR هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 305 لوط راد  دلیش   SFTP لدم  CAT 5 هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  ای 3  رتم   96 ژارتم هب  هرامش 5  تکاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم دنارگل 610   cat 6utp جوز راهچ  هکبش  لباک 

1101003018000090 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینادمه وزرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم   m 2 لوط  10x6 cm زیاس  UPVC سنج  MD-2151 لدم یراوید  تکاد  الاک :  مان 
ددع 96 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 610 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 77617151 یگنهامه  هدننک -  نیمات  اب  لمح  تسا -  یضرف  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   6 10610 دنارگل   دنارگل   cat 6utpcat 6utp جوز   جوز راهچ   راهچ هکبش   هکبش لباک   لباک هتسب   هتسب ایای  33   رتم   رتم   9696 ژارتم ژارتم هبهب     55 هرامش   هرامش تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5578948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط هریغ )  دنلگ و  تساک ،  یترارح ،  پمیرک   ، SC روتپادآ تاقلعتم (  اب  گنر  یکشم  رک  لنپ 24  چپ  ددع  دیرخ 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101001022000788 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یدیعس  یاقآ  اب 88112929  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت   * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر یکشم   یکشم رکرک   لنپ  2424   لنپ چپچپ   ددع   ددع   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

5578953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003146000006 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
SNTU 764C/4W لدم Tainet مدوم - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ -  خساپ  تسویپ  یتناراگ  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  امتح  دیدرگ -  تمیق  مالعا  قوف  لدم  دنرب و  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابعش یاقآ  سانشراک 09178160412 نفلت  دشاب -  یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  - 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/93/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تلهم   1401/05/22  : زا تلهم   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/25:

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/25عبنم  1401/05/25  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578969 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/26دکدک    1401/05/26  - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ یدرگناهج  لته  ات  ءادهشلارون  یهار  هس  یرونربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

3222113 :: 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

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 8282

یرونربیف یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ رد  یلامش  ناسارخ  تخاسریز  تاطابترا  هسناکرف  هس   GIS رب ینتبم  ( As – built  ) تلیبزا هشقن  یناسر  زورب  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریسم

1101001022000789 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

واضماو رهم  نآ  یاهتسویپودادرارق  تاحفص  هیلک  مامضناب  یگدروخطخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  عراز  یاقآ  هرامش 09151864693 اب  تامدخ  حرش  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  ماگنه  هناماسرد 

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

32210114-058  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تخاسریز تاطابترا   تاطابترا هسناکرف   هسناکرف هسهس     GISGIS ربرب   ینتبم   ینتبم ( ( As  As  – built built  ) ) تلیبزا تلیبزا هشقن   هشقن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

5579026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا ییوگخساپ و  تهج  افطل  دشابیم ، هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یزکرم  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  یداهنشیپ  تمیق 

1101005168000089 زاین :  هرامش 
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان   AVA PTT1000 لدم یتارباخم   AVA PTT رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یدیجم  سدنهم   09111561123

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعا مالعا وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ تهج   تهج افطل   افطل دشابیم ، ، دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزکرم   یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق

8585
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5579066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT 6-UTP-LSZH: لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یدنق دیهش  تاجناخراک  تکرش   ) SGCC تکرش

.ددرگ یم  دات  تست  یسررب و  زا  سپ  تفایرد  ماگنه  اه  لباک 
تاجن 46625328 مناخراکرس 

1101090049001832 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش هدنزاس  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   PVC شکور سنج   mm 0/04 زیاس سم  یداه  سنج   CAT6e-UT-4.05 دک  CAT6e-UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک 

رتم 10 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CAT 6-UTP-LSZH تاصخشم :  اب  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم  3050 ژارتم :

( یدنق دیهش  تاجناخراک  تکرش   ) SGCC تکرش هدننک : دیلوت 
.ددرگ یم  دات  تست  یسررب و  زا  سپ  تفایرد  ماگنه  اه  لباک 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
تاجن 46625328 مناخراکرس  سامت :  هرامش 

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

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT 6-UTP-LSZHCAT 6-UTP-LSZH:: لباک لباک ناونع : : ناونع 8686
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5579178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   DIN روتکناک تهج   ODF/OCDF کار ددع  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000787 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD04D08-D3C0 ینف هرامش   RAED 40000D/C لدم  W 40000 ناوت  U 16 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 20 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادنارابو  یریگراب  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت   * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5579262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100Mbps نراقتم یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090569000020 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

100Mbps دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دوش عجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  )100Mbps نراقتم یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ODF/OCDFODF/OCDF  کار کار ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

100100 MbpsMbps نراقتم   نراقتم یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 8888
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  رتشوش  رنه  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رتویپماک هکبش  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005834000003 زاین :  هرامش 

رتشوش رنه  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 8540 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC

هقلح ( لور )300 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارمچ دیهش  هاگشناد  رتشوشرنه  هدکشناد  ردرادیرخرظندروم  لحم  رد  تازیهجت  لاسرا  هنیزهو  هفیظو  - دوش لیمکت  امتح  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ( ....و تایلام   ، همیب هلمج  زا   ) ینوناق تاروسک  هیلک  تخادرپ  -2 .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زاوها 

6451781167 یتسپ :  دک  رنه ،  هدکشناد  هاگشناد  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33730180-061  ، 36272088-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272088-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسیک نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس -- دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک یرونربیف - - یرونربیف هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8989
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

guniper srx1500-SYS-Je-AC لاوریاف - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صوصخم  رزیالانآ  گال  لماک و  هلاس  سنسیال 3  هفاضا و  رواپ  هارمه  هب 

گیگ لوژام  هارمه 8  هب   Cisco ASR1002 رتور - 2
1101003718000032 زاین :  هرامش 

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

guniper srx1500-SYS-Je-AC لاوریاف - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
صوصخم  رزیالانآ  گال  لماک و  هلاس  سنسیال 3  هفاضا و  رواپ  هارمه  هب 

گیگ لوژام  هارمه 8  هب   Cisco ASR1002 رتور - 2

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

82924395-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

guniper s rx1500 -SYS-Je-ACguniper s rx1500 -SYS-Je-AC  لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 9090
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5579636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن تکرش  رابنا  لیوحت  کولف )  ) تست یاراد  ربتعم و  یلصا و  یتناراگ  یاراد  لانجیروا  مزاول  هیلک  روتکاف  شیپ  هکبش -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45  - 

1101092921000388 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1181 دادعت : 

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

دات تهج  دوش  هئارا  هنومن  سنج  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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 مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9191
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تاصخشم 

1101093985003325 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9292
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5579764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000040 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرطاف اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8901N لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک دراو  ار  ییاهن  تمیق.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  زا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییویدار  هکبش  تست  نیتور  سیورس و  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003199000009 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  - ددرگ تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب  - ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یتسیاب  لماک  تروصب  اضما  ورهم  لیمکتزا  سپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123730853 یرماع سدنهم  یاقآ 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش تست   تست نیتور   نیتور وو   سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 9494
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب  مزاوا  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288001641 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامونپ ریش  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
کیتامونپ ریش  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  ردو  هدوب  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس هبعج   هبعج کیتامونپ -  -  کیتامونپ ریش   ریش ناونع : : ناونع 9595
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

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

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

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

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

5579880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  نابیتشپ  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000065 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

نابیتشپ تنرتنیا  1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  نابیتشپ  تنرتنیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5579987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهم  تسپ  رد  یرون  ربیف  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000314 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1م دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  رهم  تسپ  رد  یرون  ربیف  تازیهجت  بصن   :: 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

نابیتشپ نابیتشپ تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 9696

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهم   رهم تسپ   تسپ ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9797
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  sfp یرتمولیک یرون 200  ربیف  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000143 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SFP یرون ربیف  روتکناک  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5580340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000265 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتمولیک یرتمولیک   200200 یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

رورس رورس کرکر   ناونع : : ناونع 9999
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5580477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

147118 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نازیراک هدنریگ  هدنتسرف و  لوژام  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/11/27 عورش :  خیرات 
1400/12/07 نایاپ :  خیرات 

1401/05/25 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5580523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152139 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدهاشم تمیق :  تایئزج 

cisco wsa لدم ساسا  رب  ناربراک  تنرتنیا  هب  یسرتسد  یزاس  هدایپ  نیمأت و  یحارط ،  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/22 عورش :  خیرات 
1401/05/29 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نازیراک نازیراک هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 100100

c isco wsacisco wsa لدم   لدم ساسا   ساسا ربرب   ناربراک   ناربراک تنرتنیا   تنرتنیا هبهب   یسرتسد   یسرتسد یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   نیمأت   نیمأت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 10 110 1
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نارهت هاگشناد  ناحیروبا  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 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

5580740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هاگشناد  ناحیروبا –  ناگدکشناد  یت  یآ  هکبش  سیورس  ءاهب  مالعتسا  مرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095249000061 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ناحیروبا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  نارهت ،  هاگشناد  - ناحیروبا سیدرپ  - تشدکاپ یرادرهش  یوربور  - مالسلا هیلع  اضر  ماما  راولب  - تشدکاپ - نارهت تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3391653755 : 

36040808-021  ، 36040851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36040984-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص  نارگشالت  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

5580750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدکشناد هدکشناد یتیت   یآیآ   هکبش   هکبش سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 102102

هنایار هنایار مکمک   بوبو   -- یکشم یکشم جیرتراک   جیرتراک - - LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 103103
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.تسویپ حرش  هب   IT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030153000022 زاین :  هرامش 

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص و  نارگشالت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایمیک رادماراک  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  رادماراک  یتراجت  مان   KM112-10/16 لدم  V 220 ژاتلو  A 10 نایرج تدش  قرب  هخاش  هب 2  هخاش  لیدبت 3  گالپ  الاک :  مان 

دنزام ایمیک  رادماراک  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنزام 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1005 و 1006   HP رتنیرپ دربراک   T435A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1320 و 1160   HP رتنیرپ دربراک   T5949A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1300   HP رتنیرپ دربراک   T2613A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 2 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

یشط روپاضر  هبیبح  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   WW810 لدم هداس  یرفزدنه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 2014 و 2015   HP رتنیرپ دربراک   T7553A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SPC535NC هنایار مک  بو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIPOINT یتراجت مان   Entry لدم میس  اب  لاتیجید  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  یلامش -  جرب  دالوف -  یلم  نامتخاس  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728285-071  ، 86035619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/5/25هرامش زا 1401/5/22   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  فیدر   19 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینیما دیعس   03531454466 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامه5578681 یارب 15  سنارفنک  تیریدم  هحفص 27)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییاتسور5578786 یرهش و  دروکر  دادعت 11000  دکوئژ  یزاس و  ماگنهب  داد  رارق  هحفص 27)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5579612NVR طبض هاگتسد  هکبش -  اتید  چیئوس  هتسب -  رادم  نیبرود  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرامش 55798513000 رس  اب  مایپ  دادعت 2339614  هب  یسراف  هاتوک  مایپ  هحفص 27)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5580317( سنسیال  12  ) یرافح یاه  هداد  نیالنآ  لاقتنا  هناماس  هحفص 27)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5580372 یتیمیسکارپ  هحفص 33)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5580534 یتیمیسکارپ  چیئوس و  لول  هحفص 33)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5580829( هتسبرادم نیبرود  یریوصت (  شیاپ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 83)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت فیدر   فیدر   1919 ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5579100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 65  تهج  راد  خرچ  یرادا  کرحتم  روتینام  هیاپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000055 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  قیقد  یلاسرا  لدم  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  یتکرش  یمسر  روتکاف  لاسرا  نیح 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5579828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید تعاس  ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000046 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ کینورتکلا  قرب و  عیانص  تاقیقحت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RA3DM لدم کناب  لاتیجید  میوقت  تعاس و  یناسر  عالطا  یراوید  ولبات  الاک :  مان 

ناسارخ کینورتکلا  قرب و  عیانص  تاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   6565 روتینام   روتینام تهج   تهج راد   راد خرچ   خرچ یرادا   یرادا کرحتم   کرحتم روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 105105

لاتیجید لاتیجید تعاس   تعاس ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5579104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 19- مالعتسا  ییویدار  تاطابترا  یا و  هداج  تراظن  یاه  نیبرود  تاعالطا  لاسرا  تاریمعت و  یرادهگن  ینابیتشپ  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401

1101003123000047 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

یراذگراب هناماس  رد  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق  ددرگ و  هعلاطم  تقد  هب  تامازلا  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار تاطابترا   تاطابترا وو   یایا   هداج   هداج تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تاعالطا   تاعالطا لاسرا   لاسرا وو   تاریمعت   تاریمعت یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5579127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح  هنیزه  طسق  ود  رد  تخادرپ  ددرگ  هیهت  تسویپ  لیاف  قباطم  امتح  یکیفارت  ینتب  هدننکادج  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک

1101005632000030 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتسگ هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   100x15x17 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکیفارت  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 
ناهاپس

ددع 200 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615873356 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  لانیمرت  نافعضتسم  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124777-087  ، 33520371-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520370-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت ینتب   ینتب هدننکادج   هدننکادج ناونع : : ناونع 108108
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دورهاش یرادرهش   :: 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 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

5579379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش تسویپ  تاصخشم  قبطرهش  حطس  یکیفارت  مئالعو  شوقن  یرجا  ، یزیمآ گنر  ، یروحم یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامیپ غلبم  اب  بسانتم  یرواسم  تروص  هب  هلحرم  یط 5 تخادرپ 

1101005375000147 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دورهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

هلحرم یط 5 تخادرپ  طیارش  تسویپ  تاصخشم  قبطرهش  حطس  یکیفارت  مئالعو  شوقن  یرجا  ، یزیمآ گنر  ، یروحم یشک  طخ  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامیپ غلبم  اب  بسانتم  یرواسم  تروص  هب 

3615654758 یتسپ :  دک  دورهاش ،  یرادرهش  یسودرف  نابایخ  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224060-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226021-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5579526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تاناوب  یدورو  یزاسهب  ضیرعت و  تهج  سیب  نت  دیرخ 8000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000337 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نت 8000 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

تاناوب 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

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت مئالعو   مئالعو شوقن   شوقن یرجا   یرجا ،، یزیمآ یزیمآ گنر   گنر ،، یروحم یروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 109109

یدورو یدورو یزاسهب   یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت تهج   تهج سیب   سیب نتنت   80008000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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

5579648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091050000009 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یماصمص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلزنا دازآ  هقطنم  اکیرتون  کینورتکلا  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  سالپویک  یتراجت  مان   PL-IPC-BW5660HA4-L لدم  MP 5 هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یلزنا دازآ  هقطنم  اکیرتون  کینورتکلا  شواک  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یکیفارت تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاناک زاس 16  هریخذ  هاگتسد  -1

pl-ipc-bw5660A4 نیبرود -2
mercusys چوس -3

ریگ 90-33 تعرس  -4
یدنق هلک  -5

ولبات تسب  کیتاتسا و  ورتکلا  یرتم  هس  هیاپ  هارمهب  گنربش  راد  مرف  یلیطتسم 75.50  ولبات  -6
یقرب هنوخ  کی  یامنهار  غارچ  -7

8896133383 یتسپ :  دک  یماصمص ،  رهش  گنرهوک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33633060-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33633060-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 98 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kqaf2nmxmvdtc?user=37505&ntc=5579648
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5579648?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5579927 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یضرع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هژورپ 6  یارجا  تدم 

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31296070 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  ناخ 15  کچوک  ازریم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131294260 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یضرع یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1121 12

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 113113
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دهشم هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/8955 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/22 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/2513:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/05/25عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579979 :: هرازه هرازه 1401/05/2609:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5 حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2
هبتر  دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   3

ناگیار دانسا :  هنیزه 

31294260-051 نفلت :  هقطنم 5  یردرهش  ناخ 15  کچوک  ازریم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 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

5579992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامح هنیآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000317 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  ناراک  مظنم  هدنزاس  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   cm 60 زیاس  AM 1 لدم بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 

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

باوخشوخ هدننک  هضرع  عجرم  باوخشوخ  یتراجت  مان  یرازبا  لدم   95x75 cm داعبا یبوچ  هنآ  باق  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا ینف  داهنشیپ  تسویپ  ددرگ .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1141 14

مامح مامح هنیآ   هنیآ ناونع : : ناونع 115115
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مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5580015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ماجنا  لباق  طوبرم  سانشراک  دیئات  زا  سپ  دیرخ  .یکیتسالپ  خیم 15×15  لگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005494000045 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.317 دک  60x105 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  هفرطود  یا  هشیش  هنیگن  یرهش 179  داتسا  خیم  لگ  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09127973184  هرامش  اب  روپ  یبسامهط  یسدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  تسویپ  هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931653617 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  یوربور  یروهمج -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334590-084  ، 33334570-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344500-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11057 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580124 :: هرازه هرازه تعاس 18دکدک    - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 11 حطس  رد  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هژورپ 9  یارجا  تدم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد  هبتر -  دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31296070 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   ماجنا   ماجنا لباق   لباق طوبرم   طوبرم سانشراک   سانشراک دیئات   دیئات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ .یکیتسالپ   .یکیتسالپ   1515 ×× 1515 خیم   خیم لگلگ   ناونع : : ناونع 1161 16

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1171 17
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یماصمص یرادرهش   :: 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 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

5580226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091050000010 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یماصمص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلزنا دازآ  هقطنم  اکیرتون  کینورتکلا  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  سالپویک  یتراجت  مان   PL-IPC-BW5660HA4-L لدم  MP 5 هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یلزنا دازآ  هقطنم  اکیرتون  کینورتکلا  شواک  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یکیفارت تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاناک زاس 16  هریخذ  هاگتسد  -1

pl-ipc-bw5660A4 نیبرود -2
mercusys چوس -3

ریگ 90-33 تعرس  -4
یدنق هلک  -5

ولبات تسب  کیتاتسا و  ورتکلا  یرتم  هس  هیاپ  هارمهب  گنربش  راد  مرف  یلیطتسم 75.50  ولبات  -6
یقرب هنوخ  کی  یامنهار  غارچ  -7

8896133383 یتسپ :  دک  یماصمص ،  رهش  گنرهوک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33633060-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33633060-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1159-14010184 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرپ ینوتب  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

یسرپ یسرپ ینوتب   ینوتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرال یزاسرهش  هار 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 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

5578917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.بصنو لیاسو  مامت  اب  یا  هرکرک  هزیناولاگ  دیفس  قرو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقنریغ تخادرپ 

1101003362000145 زاین :  هرامش 
ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
لوطرتم 330 دادعت : 

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

.بصنو لیاسو  مامت  اب  یا  هرکرک  هزیناولاگ  دیفس  قرو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقنریغ تخادرپ 

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک هزیناولاگ   هزیناولاگ دیفس   دیفس قرو   قرو ناونع : : ناونع 120120
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5579554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگو  تنامض  اب   PEGASUS هدنزاس عجرم   PP-3702 لدم  ID ددرت لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000143 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هناماس  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PEGASUS هدنزاس عجرم   PP-3702 لدم  ID ددرت لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریذپ ناکما  یلام  تیریدم  قیرط  زا  داتس  هناماس  دنیارف  قبط  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپالاکو  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسودق یمرخ 38804013  مناخ  ناسانشراک 38804183  اب  سامت.دشابیم 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38804013-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5579989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ره زا  تناس  ضرع 110  اب  ییولیک  برد 80  تناس و  ضرع 80  اب  ییولیک  برد 40  نزو  تهج   NHN یرد تشپ  دنب  مارآ  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع مادک 10 

1101030642000767 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
تسد 20 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تساوخرد  دروم  زاین  حرش  دشاب - یمیرورض  روتکاف  شیپ  یرازگراب  تسا - هباشم  دک  ناریا  ههام -  هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگو   یتناراگو تنامض   تنامض اباب     PEGASUSPEGASUS هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   PP-3702PP-3702 لدم   لدم   IDID  ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1

رهره زازا   تناس   تناس   1 101 10 ضرع   ضرع اباب   ییولیک   ییولیک   8080 برد   برد وو   تناس   تناس   8080 ضرع   ضرع اباب   ییولیک   ییولیک   4040 برد   برد نزو   نزو تهج   تهج   NHNNHN  یرد یرد تشپ   تشپ دنب   دنب مارآ   مارآ کجکج   ناونع : : ناونع
ددع ددع   1010 مادک   مادک

122122
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیولسع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5579094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوهاد  NVR هاگتسد اوهاد و  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093936000012 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هیولسع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

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

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HFW2431TP-ZAS لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511911368 یتسپ :  دک  مانمگ ،  زابرس  راولب  - هیولسع رهش  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37264060-077  ، 37263839-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37263840-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوهاد اوهاد   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد وو   اوهاد   اوهاد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس هرادا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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 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

5579612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1 مادک ره  چیئوس  زاس و  هریخذ  ، ددع دادعت 6 mini dome، ددع 10 دادعت  Bullet نیبرود - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  - تسویپ لیاف  قبط 

1101030166000001 زاین :  هرامش 
راوزبس هرادا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

یتراصب ریما  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Sco2080r لدم  bullet هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
سیرد یداه  هدننک  هضرع  عجرم   CCD V600 MINI DOME لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMC6128PL2 لدم  managed with POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

میعن نیون  رتسگ  جاوما 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط ددع  کی  مادک  ره  چیئوس  زاس و  هریخذ  ، ددع دادعت 6 mini dome، ددع 10 دادعت  Bullet هتسبرادم نیبرود  - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  - تسویپ لیاف  تاصخشم 

9613745656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  تاغیلبت  نامزاس  یوربور  - یزوریپ نابایخ  یاهتنا  - یتشهب رتکد  نادیم  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44298236-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44298235-051 :: 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

NVRNVR طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات تارادا  کینورتکلا  تظافح  زاین  دروم  تازیهجت  زا  یشخب  دیرخ  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000150 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق یا  هقطنم  بآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف لوژام   ، چوس  ، NVR، ددع نیبرود 14 ددع ، نیبرود 63  تسیل :  تسویپ  هب  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001069000045 زاین :  هرامش 

مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرونربیف لوژام   ، چوس  ، NVR، ددع نیبرود 14 ددع ، نیبرود 63  تسیل :  تسویپ  هب  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37838010-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارادا تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت زازا   یشخب   یشخب دیرخ   دیرخ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 125125

یراوید یراوید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ندعم تعنص و  کناب   :: 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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5579857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABL4712 لدم یلاتیجید  هتسبرادم  نیبرود  ددع  لدم NUP2500و 1  زادرپدوخ  هاگتسد  لخاد  نیبرود  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091135000003 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
عیرس نیبرود  الاک :  مان 

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

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یرادیرخ  هطوبرم  هاکشورف  زا  کناب  تسارح  هیدات  زا  سپ  هک  دشاب  الاک  تلاصا  یتناراگ و  یاراد  روکذم  یاهنیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953536 یتسپ :  دک  ندعم ،  تعنص و  کناب  یبرغ  دامادریم  راولب  یادتبا  مود  هکلف  زربلا  یتعنصرهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238140-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238090-028 :: 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

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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هداد  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000067 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادرپدوخ زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد لخاد   لخاد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 127127

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5580320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم قرب  عیزوت  تیریدم  رابنا  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000136 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب.تسا  یمازلا  یتساوخرد  کرادم  هیلک  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا رابنا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 129129

(( هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت (  (  یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم ) نیبرود  یریوصت (  شیاپ  تازیهجت  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000055000029 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدنزاس  عجرم  رظان  قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIV-MZ2175-WS لدم  IP هکبش تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TNQ-M4864-H لدم  IP هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIV-M5336-WS لدم  IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIQ-M5336-WSM لدم زیاروتوم  زنل  اب   IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TSF-N2424-SGP لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TSG-N822-SP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   VESTON هدنزاس عجرم   VESTON یتراجت مان   IP66 لدم  300x200x120 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  قرب  راد   IP میسقت هبعج  الاک :  مان 

نایناریا زارف  رتسگ  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 1000 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 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 50 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا یاهزوجم  هیارا  رهم 1403  دیسررس  اب  هنازخ 006  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ - حرش  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09355627761 یگنهامه نفلت  - تس یرورض  مالعتسا  مرف  لاسرا  دات و  هدش و 

9137953451 یتسپ :  دک  راهب 27 ،  ارعشلا  کلم  نابایخ  - یرادناتسا بنج  - راهب ارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38594001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38594005-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 و5579104 هداج  تراظن  یاه  نیبرود  تاعالطا  لاسرا  تاریمعت و  یرادهگن  ینابیتشپ  دیدجت 
ییویدار تاطابترا 

هحفص 73) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت5579648 تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت5580226 تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یفیک5580345 شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  هحفص 33)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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 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

5579870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیت 1000 رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
accessories qiasymphony dna investigator kit 192

ینف 931436 دک 
1101003018000094 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم   CORNING هدنزاس عجرم   FP لدم یهاگشیامزآ  یگنرس  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک  نیمات  اب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09123463079 یگنهامه 

دشاب  یم  یضرف  دکناریا 
یراک هام  تخادرپ 1 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5579870accessories qiasymphony dna investigator kit 192 1000 پیت هحفص 90)رتلیف  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اوهاد5579094  NVR هاگتسد اوهاد و  هتسبرادم  هحفص 83)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5579612NVR طبض هاگتسد  هکبش -  اتید  چیئوس  هتسب -  رادم  نیبرود  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید5579821 هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

accessories  qiasymphony dna investigator k it 192accessories  qiasymphony dna investigator k it 192   10001000 پیت   پیت رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5579209cooper menvir metal call piont ip65(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5580314 افطا  مالعا و  متسیس  یئارجا  یاه  هشقن  یحارط  تراظن و  هرواشم و  هحفص 40)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  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 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

5580835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  وف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000016 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نوتسیب دنیآرف  ایمیک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نوتسیب  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ هکشب  هنیئتورپ   FFFP یناشن شتآ  نیگنس  فک  الاک :  مان 

هکشب 100 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   PROFOAM INTERNATIONAL هدنزاس عجرم   Lit 200 یکیتسالپ هکشب  دصرد  هنیئتورپ 3 روئولف  یناشن  شتآ  نیگنس  فک  الاک :  مان 
لابولگ دنرس  یتاسیسات  ینامتخاس و  هدننک  هضرع  عجرم 

هکشب 5 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم   AR-FP موف رتیل  موف FFFP و 1000  رتیل   2000

دشاب یم  هدننک  نمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ردنب و  هرادا  رابنا  لیوحت  لحم 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارش5578763 اب  قباطم  رهشناریا  گنیجاپسید  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  هیهت 
تسویپ یصوصخ 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا موف   موف ناونع : : ناونع 132132
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5579532 ءافطا  متسیس  یاه  پمپ  نویساموتا  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5579947 حرش  قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER"(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5580031 ءافطا  یاه  لوسپک  یدروم  تاریمعت  ژراش و  ، تست هحفص 40)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5580835 ءافطا  هحفص 91)موف  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هیوست5579759 تسویپ ) لیاف  قبط  هر (  ینیمخ  ماما  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هیهت و 
تسیمازلا روتکاف  شیپ  جرد  لیوحت  زا  سپ  زور   20

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نودب5579803 تسویپ ) لیاف  قبط  هیرینم ( نامتخاس  گنیکراپ  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هیهت و 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20  دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5580030FIRE&GAS DETECTOR(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5580057 حرش  قباطم   MULTIPLE SENSOR "SCHRACK"(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

اتسور5580790 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 17)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5580348 تبث  یاه  نیبرود  ندومن  لاعف  تهج  مزال ، یلخاد  تازیهجت  دیدزاب  میظنت و  دیرخ ؛
رهش حطس  رد  ( GSN - RC301  ) موس لسن  تعرس 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " 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

هتسبرادم5580171 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 83)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   HATE DETECTOR "FENWAL  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000043 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قانچ هرق  یجورا  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ZETEX یتراجت مان   ZI-H720 لدم امرگ  صیخشت  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   HATE DETECTOR "FENWALHATE DETECTOR "FENWAL "" ناونع : : ناونع 133133
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5579916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TOXIC GAS DETECTORS -"DRAGER  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000042 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAEGER یتراجت مان   POLYTRON 7000 زاگ روتکتد   H2S روسنس الاک :  مان 

ددع 374 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن یاصع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000032 زاین :  هرامش 

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

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE
تس 200 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TOXIC GAS DETECTORS - "DRAGERTOXIC GAS DETECTORS - "DRAGER "" ناونع : : ناونع 134134

تاجن تاجن یاصع   یاصع ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 98 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3t28mvss6jvqr?user=37505&ntc=5579916
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5579916?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/epvsfku4mh6fe?user=37505&ntc=5580242
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5580242?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5579914 حرش  قباطم   HATE DETECTOR "FENWAL"(93 هحفص روتکتد  ( روتکتد

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

5579916TOXIC GAS DETECTORS -"DRAGER"(93 هحفص روتکتد  ( روتکتد

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

تسویپ5579947 حرش  قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER"(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5580030FIRE&GAS DETECTOR(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5580057 حرش  قباطم   MULTIPLE SENSOR "SCHRACK"(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن5580242 هحفص 93)یاصع  روتکتد  ( روتکتد

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

ربمان5580550 تراپ   F9 یاه دلوم  گنیتیافریاف  متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  روسنس  دیرخ 
دادعت 5  Fenwal دنرب :   GE: 287A1321P002 ربمان تراپ   Fenwal: 17343-113-950 F

ددع

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5580209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تازیهجت  هیلک  هارمه  هب  ریگدزد  هاگتسد  32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000239 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M339F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیک لرتنک  دیئات  زا  سپ  هام  ود  تحادرپ  / دشاب یلصا  یتناراگ  اب  لانیجروا  تازیهجت new و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5580209 هیلک  هارمه  هب  ریگدزد  هاگتسد  هحفص 95)32 ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تازیهجت تازیهجت هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد 3232 ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5579507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  ( دراه  ) ءاقترا تهج  زاس  هریخذ  هاگتسد  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض 

1101001022000791 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 35 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  ( دراه  ) ءاقترا تهج  زاس  هریخذ  هاگتسد  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

هدهاشم5579507 تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  ( دراه  ) ءاقترا تهج  زاس  هریخذ  هاگتسد  تاعطق  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

لیاف لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( دراه دراه  ) ) ءاقترا ءاقترا تهج   تهج زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیناث5578677 رب  تیباگم  دناب 80  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هحفص 50)هئارا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

عیزوت5579199 قوف  گنیچاپسید  لرتنک  زکرم  رازفا  مرن  صقاون  هحفص 27)عفر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هچراپکی5579255 تیریدم  یزاسدنمشوه و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ،
تسویپ یاهلیاف  ینف  تاصخشم  قفو  یلاناک ) کپ 64  ) ریواصت

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زیمت5579787 قاتا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5579982 سنسیال  و.رپسک  هحفص 27)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تباث5580295 هاگتسیا  تازیهجت  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور5580790 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 17)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یتناراگو5579554 تنامض  اب   PEGASUS هدنزاس عجرم   PP-3702 لدم  ID ددرت لرتنک  هاگتسد 
ربتعم

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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