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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   22 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2121 ))

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

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

زا 31 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 31 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

زا 31 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/06هرامش زا 1401/06/2   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  ینایتشپ  هعسوت  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهش  کراپ  یلامش -  علض  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ
رهش کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  مراهچ -  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  هرادا 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11/م ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5615181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  زاریش  تفن  شیالاپ  تکرش   P.D.M.S رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ  یسیون  گولاتاک  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجو  راکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

56-38171354-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: WWW.SORCI.IRسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ینایتشپ   ینایتشپ هعسوت   هعسوت هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

P.D.M.SP.D.M.S رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت شزومآ   شزومآ یسیون   یسیون گولاتاک   گولاتاک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 31 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ek5fe2qnv3utc?user=37505&ntc=5614843
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5614843?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9pc9ql8panrgq?user=37505&ntc=5615181
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5615181?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/25 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ( VR  ) یزاجم تیعقاو  تازیهجت  اهزاس و  هیبش  یزابرهش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دراد «  رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) ناجریس کراپرهگ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  اه و  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ناجریس » کراپرھکا  یرگشدرگ  هدکهد  هدودحم 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر - ) درایلیم  هس   ) لایر  3000 000،000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کراپرھک یرگشدرگ  هدکهد  زاریش ، ناجریس  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس  : دانسا لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

پآ 09136216430 ستاو   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ هیلوا  یبایزرا  ییاسانش و  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم یهگآعبنم پاچ  خیرات  زا  یراک  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  ناجریس  دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش  یزاس  تکیرب  ءایحا و  نژیسکا ، یاه  هناخراک  دیدج  یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EPC

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  تازیهجت -  تاسیسات و  ای 5  ورین و  هبتر 5  لقادح  اه  هبتر  اه و  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

داژن ردان  مناخ   02184335206 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: TECHINFO@CANYMES.COMسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( VRVR  ) ) یزاجم یزاجم تیعقاو   تیعقاو تازیهجت   تازیهجت وو   اهزاس   اهزاس هیبش   هیبش یزابرهش   یزابرهش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

یزاس یزاس تکیرب   تکیرب وو   ءایحا   ءایحا نژیسکا ، ، نژیسکا یاه   یاه هناخراک   هناخراک دیدج   دیدج یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 31 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/arwsq667uemmr?user=37505&ntc=5615201
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5615201?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ndhh9x7zhyfk3?user=37505&ntc=5614835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5614835?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615220 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رنه  رالات  هعومجم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 19/307/224/508  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 965/361/226  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا   5

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.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

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

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

2001093750000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615229 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیجنگ  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنیجنگ نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   680,000,000 نیمضت :  غلبم 

هنیجنگ  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 31 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xhuz8579nhw6z?user=37505&ntc=5615220
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5615220?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jhbym9s8n26fe?user=37505&ntc=5615229
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5615229?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 99ت1400/2 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/06/01  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور   11

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هسزور  تعاس 12   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614797 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس   12:15

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270  ، 000  ، 000 دروآرب 000 ،  اب 

ینمیا تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  لقادح 3  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 
لایر غلبم 15.000.000  دانسا :  شورف  یاهب 

یم لایر  نویلیم )  دصراهچ  درایلیم و  هدزای   ) 11  ، 400  ، 000 راک 000 ،  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و 
رودص و نامز  زا  هام  هس  هیلوا  رابتعا  تدم  اب  طرش و  ودیق  نودب  تشگرب ،  لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  هکدشاب 

همان نیئآ  قباطم  تخاسریز و  تاطابترا  تکرش  مان  هب  یلخاد  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  رگید  ههام  هس  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  انب  دیدمت  لباق 
یتلود تالماعم  نیمضت 

 ، نادنخدیس لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
هقبط 8  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش  نابایخ  یوربور 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب 

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یرون  وفاک  هاگتسد   32 نویسادنوف ... ،  یارجا  شزومآ ،  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir kermanshah.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

یرون یرون وفاک   وفاک هاگتسد   هاگتسد   3232 نویسادنوف ... ،  ... ،  نویسادنوف یارجا   یارجا شزومآ ،  ،  شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 31 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6sumhvsbt4ph4?user=37505&ntc=5614797
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5614797?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001003000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14  : هصقانم دانسا  تفایرد   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/6/5

زور هدیا   :: عبنم زورعبنم تعاس 14  : داهنشیپ هئارا  تلهم  نیرخآ   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/6/16 هبنشراهچ 

5615041 :: هرازه هرازه زوردکدک   حبص  تعاس 10  : هصقانم تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/6/19 هبنش 

هصقانم یرازگرب  قیرط  زا  تکرش "   ACTIVE هکبش تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  تست ، یزادنا ، هار  بصن ، لیوحت ، نیمأت ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب یتارباخم " یا و  هنایار  یاه  هداد  یاه  هکبش   " ربتعم تیحالص  یهاوگ  یاراد  یقوقح  صاخشا  زا  هصقانم ، دانسا  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  اب  یمومع 

دیامن مادقا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 4 ، لقادح  اب  ینابیتشپ " تامدخ   " هیاپ 3 و لقادح 

ای یکناب و  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  دصناپ  درایلیم و  هس   ) لداعم 3،500،000،000 : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  عون  غلبم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  رازگ  هصقانم  باسح  هب  یدقن  هجو  زیراو 

ناریا بآ  عبانم  تیریدم  تکرش  کالپ 517 -  یلامش -  نیطسلف  نابایخ  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا5614843 مرن  یاه  هناماس  ینایتشپ  هعسوت  هرواشم  تامدخ  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5615181P.D.M.S رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ  یسیون  گولاتاک  تامدخ  هحفص 4)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5615201(VR  ) یزاجم تیعقاو  تازیهجت  اهزاس و  هیبش  یزابرهش  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تکرش تکرش   ACTIVEACTIVE  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ تست ، ، تست یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 99

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/17/ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاسیسات  ود  هبتر  یاراد  یراکنامیپ  یاهتکرش  هب  ار   EPC تروص هب  کراپ  رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  رباعم  ییانشور  یارجا  نیمات و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه  لایر -  هدرپس 60.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  زاریش  ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

09136216430 :: 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

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001316000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615256 :: هرازه هرازه :: 1401/06/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضراوع ) زا  هدش  لقتنم  یاهورین   ) یظافحتسا هزوح  یاه  هار  یزاس  نمیا  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یضراوع ) زا  هدش  لقتنم  یاهورین   ) یظافحتسا هزوح  یاه  هار  یزاس  نمیا  یرادهگن و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,239,800,000 یلام :  دروآرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,512,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  جح  راولب  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق   ، 3414946161 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرگشدرگ یرگشدرگ هدکهد   هدکهد رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

(( یضراوع یضراوع زازا   هدش   هدش لقتنم   لقتنم یاهورین   یاهورین  ) ) یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  تعاس 8  خروم 1401/6/2  زا  دانسا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 5  هب  تعاس 19   1401/6/6

زورما ناهفصا   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614798 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  هژورپ : ءارجا  لحم 

 ... تیاس و زا  دانسا  تفایرد  یقرب -  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  برد و  یزادنا  هار  بصن و  ینابیتشپ و  ءارجا ،  یحارط ،  شورف ،  هقباس  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب 

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001195000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615257 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  یاه  لحم  ات  لقن  لمح و  یهگآ و  هنیزه  ، تسویپ تاعالطا  کرادم و  ، طیارش ساسارب  ، یدالوف چناپ  لور  هرکرک  ینابیتشپ  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ  لاسرا  لیاف  کی  بلاق  رد  یتساوخرد  کرادم  ، دشاب یم  رگ  هصقانم  هدهعب 

ناهفصا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناپ غابراهچ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  - ناهفصا  ، 8136634179 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

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

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5614962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ABB/ACS880-01-045A-3 ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنسیال  اب  هارمه   ABB/Drive composer pro رازفا مرن 

 . دوش کچ  امتح  یزیزع 09151760839  سدنهم  - ینف
1101001469000584 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  گربدنت  یتراجت  مان   DAT-3624 لدم  black گنر  GB 320 تیفرظ  USB ویارد پیت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ABB/ACS880-01-045A-3 ویارد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنسیال  اب  هارمه   ABB/Drive composer pro رازفا مرن 

09334833494 یمشاه - زور هیوست 40  - دوش همیمز  روتکاف  شیپ 
یزیزع 09151760839 سدنهم  - ینف

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال اباب   هارمه   هارمه   ABB/Drive composer proABB/Drive composer pro  رازفا رازفا مرن   مرن  -  - ABB/ACS880-0 1 - 045A-3ABB/ACS880-0 1 - 045A-3  ویارد ویارد ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات سرادم  یرادباسح  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003079000007 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ  لک  هرادا  - تسرپرس دیهش  نابایخ  شبن  نیطسلف -  نادیم  زا  دعب  یبرغ - یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1416633455

88963694-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88979519-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  فکمه  هقبط  نویساموتا  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095025000004 زاین :  هرامش 

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادور  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  نامتخاس  فکمه  هقبط  نویساموتا  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  زوجم  یاراد  هک  ناگزمره  ناتسا  حطس  ناراکنامیپ  صتخم   ـ

7934174715 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  بنج  بالقنا -  راولب  نادور -  ناتسرهش  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42882239-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42883030-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعبات هعبات سرادم   سرادم یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

نامتخاس نامتخاس فکمه   فکمه هقبط   هقبط نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 31 ھحفص 12 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تمیق  داهنشیپ  تسا  رکذ  لباق  یدقن  تخادرپ  طیارشاب  تسویپ ،  تسیل  قباطم  بصن  اب  هارمه  هاگشیامزآ  یاه  وکس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ و  هئارا  یلک  تروص 

1101003707000052 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناب تیب  هاگشیامزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  تیب  هاگشیامزآ  هدنزاس  عجرم  باق   DVD عون رازفادب  لیلحت  یوکس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

طسوت الاک  تیفیک  تلاصا و  تحص و  دات  هب  طورشم  الاک  هجو  تخادرپ  هدوب  یبرغ  ناجیابرذآ  هدقن  ناتسرهش  یکشزپماد  هکبش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تاکرادت 

دک یتسپ 1134 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تعاس  کراپ  یوربور  یدازآ  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5717617695 یتسپ : 

32770980-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32773299-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یاه   یاه وکس   وکس ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 31 ھحفص 13 
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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاعالطا یاه  متسیس  یتاعالطا و  یاه  هناماس  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000013 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  یارب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  اتفا و  زوجم  انمض  دشابیم _ تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تامدخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه یاقآ  بانج  ییوگخساپ 09136639591  تهج  سامت  هرامش.دشابیم  یرورض  مزال و  مالعتسا 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: 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

هقطنم5614906 یزاس  هحفص 14)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاعالطا یتاعالطا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 31 ھحفص 14 
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نادمه تسیز  طیحم  تظافح   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردرکشل هقطنم  یزاسدنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003139000049 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبطردرگشل  هدش  تظافح  هقطنم  یزاسدنمشوه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا   - تابساحم ناوید  لک  هرادا  بنج   - یناشنشتآ یرتم   18 رهاط -  اباب  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6518699553 یتسپ : 

34235575-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34228444-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم هقطنم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 1919

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   راخبوتا   راخبوتا کیتامونپ   کیتامونپ کجکج   ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 31 ھحفص 15 
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تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  راخبوتا  کیتامونپ  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002758 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   JPN100 لدم تازلف  شرب  یراون  هرا  هاگتسد  دربراک  کیتامونپ  کج  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یدومحم بوقعی  هدننک  هضرع  عجرم   JRMCO یتراجت مان   m 100 یلور هتسب   mm 12 زیاس یکیتسالپ  سنج  کیتامونپ  گنلیش  الاک :  مان 

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

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  کیتامونپ  متسیس  یکیتسالپ  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیدرپ شیوپ  لرتنک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  سیدرپ  شیوپ  لرتنک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   OPRFF لدم یا  هحفص  سیفیروا  گنیتیف  الاک :  مان 

تعنص
ددع 10 دادعت : 

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

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 31 ھحفص 16 
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زاوها بالضاف  بآ و  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 17 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلبت هاگتسد  40 (- ...و یطابترا  مزاول  ، سیک ، روتینام ) گنیروتینام لرتنک و  متسیس  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبدیرخ  تساوخردو  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000238 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم   SENSONICS یتراجت مان   DN26 G3 لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  هلاناک  هس  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   GALAXY TAB S6 LITE P615 64GB لدم  in 10/4 زیاس تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
دنورا کینورتکلا  هبزور 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زاوها  افبآ  تکرشرابنا  ات  لمح  هنیزه  دشابیم  ینارمع  ( 1307002080) یاهحرط لحمزاراد  خیرات  راداهب  قاروا  تخادرپ :  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یزمره 09163190152  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  امتح  افطل  تسا  هدنشورف 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلبت تلبت ...و -) -) ...و یطابترا   یطابترا مزاول   مزاول ،، سیک سیک ،، روتینام روتینام  ) ) گنیروتینام گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2 12 1
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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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ANALOGUE I/O تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000206 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 59646  یدورو  یجورخ و 10  عون 4   I/O تومیر الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   HTL لدم  RTU عون  I/O تومیر الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تومیر تومیر ناونع : : ناونع 2222
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire And Gas Protection system PARTS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000073 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 41 دادعت : 

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

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

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

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک اباب   قباطم   قباطم وو   هناگادج   هناگادج یلاموینف   یلاموینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Fire And Gas Protection system PARTSFire And Gas Protection system PARTS ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد

2323
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زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  جرک  یرهطم  دیهش  نامتخاس  تهج  تسویپ  لیاف  قباطم  قیرح  ءافطا  هناماس  تخاسو  هیهت  زایندروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000090 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ رواهب  هدننک  هضرع  عجرم   MWM هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MWM یتراجت مان  روتارنژ  روتوم  دربراک  بآ 12279150  پمپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگیب یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تهج.دنشاب  یتناراگ  یاراد  اه  پمپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  جرک  یرهطم  دیهش  نامتخاس  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  09352196088

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

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا هناماس   هناماس تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424
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تخاسریز تاطابترا  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 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5614967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم طابر  گنیجود و  یاههاگتسیا  رد  ریگقرب  هطوبرم و  تالاصتا  هارمه  هب  قرب  ریت  یزاس  مئاق  بصن و  هیهت و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش 

1101001022000890 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
شاخ رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنیجود و یاههاگتسیا  رد  تلو  ولیک  ریگ 20  قرب  بصن  هیهت و  هطوبرم و  تالاصتا  هارمه  هب  قرب  ریت  یزاس  مئاق  بصن و  هیهت و  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  طابر 

09155429490 یریم :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 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

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگقرب ریگقرب وو   هطوبرم   هطوبرم تالاصتا   تالاصتا هارمه   هارمه هبهب   قرب   قرب ریت   ریت یزاس   یزاس مئاق   مئاق وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

گنر گنر 66 بکرم بکرم ژراش   ژراش  - - شکاوه شکاوه نفنف   -- ردوکنیا   ردوکنیا راون   راون -- جیرکدرب   جیرکدرب  - - کیرباف کیرباف دهده   --   t790t790 رتالپ   رتالپ یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2626
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ژراش - ددعکی شکاوه  نف  - ددعکی ردوکنیا  راون  - ددعکی جیرکدرب  - ددع 3 کیرباف ده   - هبنرم کی   t790 رتالپ یساسا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تس کی  گنر  6 بکرم

1101001010000104 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DR-210DP لدم تس  ده  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   DPS-4010 لدم ناوخ  راون  زاس  هیبش  هاگتسد   Tandberg DPS- Options and Upgrades زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   IP-4600 لدم یگنر  ناشفا  رهوج  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
هنایار کاینا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA یتراجت مان   TLP2844 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

اراس رازفا  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اراس  رازفا  تخس  هدنزاس  عجرم  رگپاچ   PBMH لماک درب  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تس کی  گنر  6 بکرم ژراش  - ددعکی شکاوه  نف  - ددعکی ردوکنیا  راون  - ددعکی جیرکدرب  - ددع 3 کیرباف ده   - هبنرم کی   t790 رتالپ یساسا  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهعب  ییاجباج  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   - یبتک هلاس  یتناراگ 3 ینیمضت 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یرگن هدنیا  هعسوت و  یاه  شهوژپ  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 16 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004686000012 زاین :  هرامش 

یرگن هدنیا  هعسوت و  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

دوش هئارا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598994911 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  دنپس  نابایخ  یهلا -  تاجن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88930592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 2727

نازومآراک نازومآراک تراهم   تراهم شجنس   شجنس زکرم   زکرم یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  قبط  زیربت  نازومآراک  تراهم  شجنس  زکرم  یا  هنایار  هکبش  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000050 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 9 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 275 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSCC3MM لدم  m 3 لوط دم 62/5  یتلام   ST-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCS2SM لدم  m 2 لوط دم 9  لگنیس   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 3020  تروپ  لانرتنیا 12  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFASCMPB6 لدم هکبش   SC duplex SM\MM روتپادآ الاک :  مان 

هاگتسد 72 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPF-P12DSC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  تروپ  لنپ 12  چپ  الاک :  مان 

تس 14 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   AR8172BLK لدم کر  اتید  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانرب نامزاس  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ربتعم  همان  یهاوگ  ای  هدوب و  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  وضع  یتسیاب  هدنشورف  .2

.دیامن هئارا  رادیرخ  هب  ار  هجدوب  و 
.دوب دهاوخ  دقن  تروصب  هلماعم  یاهب  . 3

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یقرب یقرب مزاول   مزاول وو   پمال   پمال ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیدر هدش  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  لباقم  رد   ) هدش همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم 5  دادعت و  قبط  یقرب  مزاول  پمال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( . تسا هدش  رکذ  هناماس  زاین 

1101005860000104 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم  هکرب  لدم   A 10 نایرج  V 250 ژاتلو لپ  کت  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
باتارفا  W 40 یباتهم داحتا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

باتارفا  W 4 ناوت یباتفآ   E14 یعمش  LED فرصم مک  پمال  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
دنهس یتراجت  مان  یباتفآ  یخیم  چیپرس  عون   FPL عون  W 36 فرصم مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

IEM یتراجت مان   mm 250 زیاس  in 3 لدم ینلیپورپ  یلپ  یدنبرمک  تسب  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN463501 لدم یکیتسالپ  سنج  راکوت  تیعضو  نفلت  دربراک  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 22 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نایناریا قرب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  یتراجت  مان  باهش  حرط  نفلت  صوصخم  تکوس  ود  راکوت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ALB45319 لدم یکیتسالپ  راکوت  راد  تکوس  نفلت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  ایلام  حرط  تروپ  ود   RJ11 دیفس یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  یخرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  ییاضر  یاقا  اب 021-27122115  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دشابیم  ههام  ادودح 12  هیوست.دش  دهاوخ  ماجنا  یلاسرا  هنومن  دات  زا  سپ 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GB 128 USB3 یرومم شلف  ددع  دیرخ 100  یرومم 2 - شلف  ددع  دیرخ 100  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GB 64 USB3

1101092935000458 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   MAGNUMUSB2.0DISK) X-PORTER PEFMNUSB  ) لدم  GB 128 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 
PATRIOT یتراجت مان  کتنامیا  یسدنهم  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   LUXIO یتراجت مان   USB لدم  GB 64 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هجوت  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5614962 هارمه   ABB/Drive composer pro رازفا مرن   - ABB/ACS880-01-045A-3 ویارد
سنسیال

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5615020 فکمه  هقبط  نویساموتا  هکبش  هحفص 10)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا5615197 یاه  متسیس  یتاعالطا و  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 10)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

GBGB  6464  یرومم یرومم شلف   شلف -- GBGB  128128 تیفرظ   تیفرظ لوژام   لوژام یرومم   یرومم شلف   شلف ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 31 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یانیمولآ  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 16 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رطخ -  یولبات  هیاپ  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000325 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم  رطخ -  یولبات  هیاپ  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605963-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رطخ رطخ یولبات   یولبات هیاپ   هیاپ تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 31 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h4n63saw22asc?user=37505&ntc=5614893
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5614893?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  ) .تسویپ تاحیضوت  قبط  , ضرع رد  تیدودحم  مدع  تیلباق  اب  یتعنص  پالور  کیتاموتا  برد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101092076000054 زاین :  هرامش 
سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاف هس  روتوم   ، صاخ ژایلآ  نیگنس  قوف  موینیمولآ  هغیت  هارمه  هب  ( ضرع رد  تیدودحم  مدع  تیلباق  اب  یتعنص  پالور  کیتاموتا  برد  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف یتیانع  یاقآ  نایقداص و 09133739663  سدنهم  اب 09197601780  سامت  تسویپ و  لیاف  تاحیضوت  قبط  یتعنص 

9791654445 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  سبط - ناتسرهش  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32383440-056  ، 32383401-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825192-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) .تسویپ .تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط ,, ضرع ضرع ردرد   تیدودحم   تیدودحم مدع   مدع تیلباق   تیلباق اباب   یتعنص   یتعنص پالور   پالور کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

3232

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

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

زا 31 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبانم تیریدم  تکرش  زا  زوجم  ترامع - دس  هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنراد یتینما  عبانم  ناریا و  بآ 

1101001292000037 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تیریدم تکرش  زا  زوجم  یاراد  هک  ییاهتکرش  ترامع - دس  هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنراد یتینما  عبانم  ناریا و  بآ  عبانم 

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746273-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: 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

هقطنم5614906 یزاس  هحفص 14)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5615229 افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5615018 ءافطا  هناماس  تخاس  هحفص 18)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

عبانم عبانم تیریدم   تیریدم تکرش   تکرش زازا   زوجم   زوجم ترامع - - ترامع دسدس   هتسب ) ) هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یرادنا   یرادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع
.دنراد .دنراد یتینما   یتینما عبانم   عبانم وو   ناریا   ناریا بآبآ  
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاداهنشیپ5614915 دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Fire And Gas Protection system PARTS
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یرازفا5614843 مرن  یاه  هناماس  ینایتشپ  هعسوت  هرواشم  تامدخ  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب5614962 هارمه   ABB/Drive composer pro رازفا مرن   - ABB/ACS880-01-045A-3 ویارد
سنسیال

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعبات5614982 سرادم  یرادباسح  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 10)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن5615091 اب  هارمه  هاگشیامزآ  یاه  هحفص 10)وکس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5615181P.D.M.S رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ  یسیون  گولاتاک  تامدخ  هحفص 4)ماجنا  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

دس5614878 هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ،
.دنراد یتینما  عبانم  ناریا و  بآ  عبانم  تیریدم  تکرش  زا  زوجم  ترامع -

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " 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 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشتوددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000207 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رواخ شهوژپ  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LIVE SCAN یتراجت مان   FSCL-PL-B لدم ددرت  لرتنک  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام لقادح 18 یتناراگو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت لرتنک   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهچ5614876 صیخشتوددرت  لرتنک  هحفص 9)هاگتسد  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرهچ هرهچ صیخشتوددرت   صیخشتوددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3434
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