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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   55 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8181 ))

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

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

زا 76 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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  • 70

( 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 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 20  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 45

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

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

زا 76 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 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهبا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خیرات 1401/6/5  تعاس 8  زا   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
12

عورش  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622481 :: هرازه هرازه تعاس 12:30دکدک    - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمم رهش  حطس  هینبا  یاه و  نامتخاس  هیلک  زا  یدعب  هس  لدم  هیهت  رباعم  گنینکسا  رزیل  ینیمز  یرادرب  هشقن  ییاوه  یرادربریوصت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم قیرط  زا  دانسا  رد  جردنم  دراوم  حرش  هب  ار   GIS ییایفارغج هاگیاپ  داجیا  هشیپ و  بسک و  یهورگ  ضوبق  رودص  تهج  رهش  حطس  کالما  یزاسون 

دیامن راذگاو  یرادرهش  یلخاد  عبانم  زا  راد  تیحالص  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ  یقوقح  صاخشا  هب  یمومع 

لایر هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623338 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص  امیس و  یاه  هکبش  هداد  عبانم  یرادیاپ  یزاس و  نما  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ادص امیس و  یاه  هکبش  هداد  عبانم  یرادیاپ  یزاس و  نما  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,990,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینف یالاک  دیرخ  روما  هعسوت  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس  ادص و  رصعیلو  نارهت   ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هینبا هینبا وو   یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هیلک   هیلک زازا   یدعب   یدعب هسهس   لدم   لدم هیهت   هیهت رباعم   رباعم گنینکسا   گنینکسا رزیل   رزیل ینیمز   ینیمز یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ییاوه   ییاوه یرادربریوصت   یرادربریوصت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس

11

ادص ادص وو   امیس   امیس یاه   یاه هکبش   هکبش هداد   هداد عبانم   عبانم یرادیاپ   یرادیاپ وو   یزاس   یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  جنپ  زور  تعاس 19   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم کی  زور  حبص  تعاس 10  ات  رثکادح   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5623001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا و گنیچاپسید  زکارم  هکبش و  گنیچاپسید  تارباخم و  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  تهج  هاتوک  تسیل  هیهت  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  ششوپ  تحت  قرب  یورین  عیزوت  قوف 

تیحالص یهاوگ  ندوب  اراد.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  یهاوگ  نینچمه  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  رد  لقادح 5  هیاپ  اب  ربتعم  یراکنامیپ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir WWW.krec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

festo کرام تالاصتا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا گنیچاپسید   گنیچاپسید زکارم   زکارم وو   هکبش   هکبش گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

festofesto  کرام کرام تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 44

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک  یبایزرا  اب  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:15هرامش ات  رثکادح   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشودعبنم تعاس 16:15  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623922 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  ود   RAID CONTROLLER رلرتنک دیر  ددع  کی  رتویپماک  سیک  ددع  کر 4  رورس  هاگتسد  دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هامکی  راک  یارجا  تدم 

لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 875.900.000 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

2001093498000140 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5624064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F : INFRA RED GAS DETECTOR دیرخ تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 9940078  هرامش  هب   R9/400/05 هصقانم هب  طوبرم 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددع ددع ودود     RAID CONTROLLERRAID CONTROLLER رلرتنک   رلرتنک دیر   دیر ددع   ددع کیکی   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع   44 کرکر   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 55

P/F : INFRA RED GAS DETECTORP/F : INFRA RED GAS DETECTOR دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000240 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب لحارم  هیلک  دیامن ، رازگرب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 01/34 هصقانم  دراد  رظن  رد  نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سردآ هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یدعب  کرادم  ریاس  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  تافیرشت 

.دش  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتتسپ 6316578954 دک  یتسپ 555  قودنص   - دور دنوراهیشاح   - نادابآ هاگشیالاپ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا تبون   ) یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622926 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تارفن  دادعت  کیتامروفنا  هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا ،  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رفن زاین 290  دروم  تارفن  دادعت 

لایر راک 20.666.000.000 . عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.setadiran.ir www.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارداص یتارداص ردنب   ردنب ردرد   نفلت   نفلت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   اکاک   هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

زاین زاین دروم   دروم تارفن   تارفن دادعت   دادعت کیتامروفنا   کیتامروفنا هزوح   هزوح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قرب   قرب یاه   یاه تیروف   تیروف هناماس   هناماس یرادا ،  ،  یرادا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200105022400002 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دور  فشک  یلامش  هنارک  هژورپ  یطابترا  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 10/159/300/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran,ir -rrk.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

نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

hamedan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلش 5616 لباک  adle و  تراک فلش 5616  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

38271624 :: 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

یطابترا یطابترا تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

56165616 فلش   فلش لباک   لباک وو     adleadle تراک تراک   56165616 فلش   فلش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623158 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخدور  یلحاس  راوید  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   853/000/000 نیمضت لایر  17/044/693/452 دروارب

کارا یرادرهش  یرونربیف  هژورپ  یاه  چیئوس  دیرخ 
لایر نیمضت 1/800/000/000  لایر  دروارب 36/000/000/000  غلبم 

هینبا  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

33126523-086 :: 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

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001326000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623332 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ –  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت ،  تامدخ ،  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیمخ  ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,150,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   ، 6355153673 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مراهچ هقبط  یزکرم - نامتخس  یردنب -  عمتجم  هر -)  ) ینیمخ ماما  ردنب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هژورپ   هژورپ یاه   یاه چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ -- یلحاس یلحاس راوید   راوید ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 111 1

ITIT هزوح   هزوح ردرد   تاعطق   تاعطق تازیهجت ،  ،  تازیهجت تامدخ ،  ،  تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005111000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623394 :: هرازه هرازه 11:00دکدک   تعاس :   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  یرادرهش  یرون  ربیف  یاه  چیئوس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کارا  یرادرهش  یرون  ربیف  هژورپ  یاه  چیئوس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 14:00  1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کارا  رهش : 

 3813993998 یتسپ :  دک 
یتشهب دیهش  یوک  زاف 2  یادتبا  یگدنزاسداهج  نابایخ  کارا 

:: 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

یدعب5622481 هس  لدم  هیهت  رباعم  گنینکسا  رزیل  ینیمز  یرادرب  هشقن  ییاوه  یرادربریوصت  تایلمع 
رهش حطس  هینبا  یاه و  نامتخاس  هیلک  زا 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیچاپسید5623001 زکارم  هکبش و  گنیچاپسید  تارباخم و  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع 
قرب یورین  عیزوت  قوف  لاقتنا و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ادص5623338 امیس و  یاه  هکبش  هداد  عبانم  یرادیاپ  یزاس و  نما  تازیهجت  هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5623922RAID رلرتنک دیر  ددع  کی  رتویپماک  سیک  ددع  کر 4  رورس  هاگتسد  دیرخ 3 
ددع ود   CONTROLLER

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

2001095132000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622620 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  یصاصتخا  طیارش  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتد  دادعت 3  هب  رایس  شک  روحم  لوکساب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیربت رهش  حطس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   337,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  غلبم  لک  دصرد   5 نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1401/09/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رطاخ نامیلس  نابایخ  رخآ  ناحیروبا  زیربت  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا   ، 5173865957 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  گرزب  لانیمرت  یبرغ  علض 

:: 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

لماک لماک تستس   هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت هبهب   هزیناکم   هزیناکم رایس   رایس شکشک   روحم   روحم لوکساب   لوکساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  کیفارت  ینمیا و  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش خیرات   1401/06/03 دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/07 دانسا : تفایرد 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم 1401/06/07عبنم داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623100 :: هرازه هرازه 1401/06/08دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم لیدراگ و  یبوک  ون  یروآ و  عمج  بصن ، مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  2.310 تالاصتا ) ریگ و  هبرض  هیاپ ،  هحفص ،  لیردراگ (  ددجم  بصن  یراکشرب و  ندرک و  هتسب  زاب و  یروآ و  عمج  - 

ددع لیردراگ 510  هیاپ  ددجم  بصن  یراکشرب و  ندرک و  هتسب  زاب و  یروآ و  عمج  - 
لیردراگ یرپسرس  ددجم  بصن  یراکشرب و  ندرک و  هتسب  زاب و  یروآ و  عمج  - 

ددع  لیردراگ 300  ریگ  هبرض  ددجم  بصن  یراکشرب و  ندرک و  هتسب  زاب و  یروآ و  عمج  - 
رتم لیردراگ 168  هحفص  ددجم  بصن  یراکشرب و  ندرک و  هتسب  زاب و  یروآ و  عمج  - 

ددع  شک 40  هیاپ  هاگتسد  اب  لیردراگ  هیاپ  ندیشک  - 
ددع  شک 50  هیاپ  هاگتسد  اب  لیردراگ  ریگ  هبرض  یروآ  عمج  ندرک و  زاب  - 

رتم   125 تالاصتا ) ریگ و  هبرض  هیاپ ،  هحفص ،  لیردراگ (  یبوکون  بصن و  - 
ددع  لیردراگ 100  یبوکون  رد  یرپسرس  بصن  - 

ددع لیردراگ 200  یلدوت  بصن  -

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  روسک  هیلک  باسحلا و  یلع  همیب  راک و 5 % ماجنا  نسح  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هدوبدادرارق و  فرط  هدهع  هب  هبوصم 31/04/94  میقتسم  یاهتایلام  نوناق  هب  هجوت  اب  ییاراد ، ) هرادا  متسیس  رد  درکراک  تبث  تایلام (  تخادرپ  هرصبت 1 -

.دش دهاوخ  تبث  ییاراد  هناماس  رد  راکنامیپ  درکراک  افرص  تشاد و  دهاوخن  یدهعت  هنوگچیه  صوصخ  نیارد 
 . دشاب یم  امرفراک  هدهع  هب  راکنامیپ ،  یوس  زا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همان  یهاوگ  هیارا  هب  طورشم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تخادرپ  – 2 هرصبت

...یهگآ نتم  رد  لماک  حرش 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Vendor.shiraz.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

تاقلعتم تاقلعتم وو   لیدراگ   لیدراگ یبوک   یبوک ونون   وو   یروآ   یروآ عمج   عمج بصن ، ، بصن مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1515

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

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

2001005728000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623163 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمع ) نامزاس   ) یرادرهش تلافسآ  هناخراک  تهج  یهوک  حلاصم  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع ) نامزاس   ) یرادرهش تلافسآ  هناخراک  تهج  یهوک  حلاصم  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآ مرخ  یرادرهش   ، 6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 16  ات  خیرات 1401/5/31  زا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ 

مج ماج   :: عبنم هعمجعبنم زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/06/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623370 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 222  رتمولیک 215  هدودحم  ینف  هینبا  زا  یشخب  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  هعطق 9  ناهفصا  مق  نارهت  ریسلا  عیرس  نهآ  هار  هژورپ  یلا 222+000  رتمولیک 215+000  راک  ماجنا  لحم 

هام تیلاعف 5  تدم  - 

دوش  هئارا  هیهت و  یدقن  تخادرپ  دیسر  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  لایر  هصقانم 750.000.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

یسدنهم  ینف و  تیریدم  میس  یب  هداج  رتمولیک 10  تسار  تمس  یعرف  نارهت  ناهفصا -  نابوتا  رتمولیک 25  یناشن   :: سردآ سردآ

یسدنهم ینف و  تیریدم  میس  یب  هداج  رتمولیک 10  تسار  تمس  یعرف  نارهت  ناهفصا -  نابوتا  رتمولیک 25  یناشن 

09016370735 یلخاد 405 -   02536625178 :: 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

یرادرهش یرادرهش تلافسآ   تلافسآ هناخراک   هناخراک تهج   تهج یهوک   یهوک حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

222222 یلا   یلا   2 152 15 رتمولیک   رتمولیک هدودحم   هدودحم ینف   ینف هینبا   هینبا زازا   یشخب   یشخب یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« رهگ لگ  هقطنم  گنهرف  رگنهآ و  ناگدننار ، نارگراک ، رباعم  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  یشک ، طخ   » هژورپ یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش  هینبا -  ای  یربارت  هار و  تیحالص  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

لایر هدرپس 1.393.465.881 

تکرش  ) کولب 5 هپت  رب  رقتسم  گنیدله  نامتخاس  رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  زاریش  ناجریس  روحم  هداج  رتمولیک 50  ناجریس  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
( رهگ لگ  هقطنم  تیریدم  نارمع و  هعسوت ،

لیطعت مایا  زا  ریغب  یدرولب  یاقآ   09131420642 :: نفلت :: www.ggz.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

زیربت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094646000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623536 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارادساپ  نابوتا  رد  هدایپ  رباع  یاه  لپ  ریز  طسو  ژوفر  رد  هدرن  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  هد  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارادساپ  نابوتا  رد  هدایپ  رباع  یاه  لپ  ریز  طسو  ژوفر  رد  هدرن  بصن  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,950,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   447,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت رهشنالک  یرادرهش  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5148699981 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

گنهرف گنهرف وو   رگنهآ   رگنهآ ناگدننار ، ، ناگدننار نارگراک ، ، نارگراک رباعم   رباعم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع یشک ، ، یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1818

هدایپ هدایپ رباع   رباع یاه   یاه لپلپ   ریز   ریز طسو   طسو ژوفر   ژوفر ردرد   هدرن   هدرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001190000133 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:20عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623334 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریصب 2274  عیمس و  زکرم  تامدخ  یراپسنورب  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریصب 2274 عیمس و  زکرم  تامدخ  یراپسنورب  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,555,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اشوین یدانق  بنج  سیلپ  هارراهچ  زا  لبق  یتعیرش  الاب خ  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا   ، 8173714161 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ریصب ریصب وو   عیمس   عیمس زکرم   زکرم تامدخ   تامدخ یراپسنورب   یراپسنورب 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 :
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نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک یارب 600  هلاس  شیوداپ 3  بای  سوریو  سنسیال  ینابیتشپ  شزومآ و  ، یزادنا هار  ، بصن ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000375 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  لیمکت و  ، هعلاطم اقیقد  ، تسویپ تامدخ  حرش  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  مرف  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لیوحت  هئارا و  ، تسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ار  هژورپ  تسیاب  یم  ناراکنامیپ 

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

38274632-081  ، 38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک یارب 150  هلاس  یاکسارپسک 3  بای  سوریو  سنسیال  ینابیتشپ  شزومآ و  ، یزادنا هار  ، بصن ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000374 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  لیمکت و  ، هعلاطم اقیقد  ، تسویپ تامدخ  حرش  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  مرف  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لیوحت  هئارا و  ، تسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ار  هژورپ  تسیاب  یم  ناراکنامیپ 

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

38274632-081  ، 38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   600600 یارب   یارب هلاس   هلاس شیوداپ  33   شیوداپ بای   بای سوریو   سوریو سنسیال   سنسیال ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ ،، یزادنا یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

ربراک ربراک   150150 یارب   یارب هلاس   هلاس یاکسارپسک  33   یاکسارپسک بای   بای سوریو   سوریو سنسیال   سنسیال ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ ،، یزادنا یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ManageEngine رازفا مرن  یاهلوژام  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000187 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  4 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهلوژام همه  یدربراک  شزومآ  - ازجم هکبش  هس  رد  یزادنا  هار  بصن و  - نیالفآ تیدپآ  تیلباق  - نژرو نیرخآ  هلاسکی و  لانیجروا  سنسیال  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  یلخاد 172 -  هرامش 23344  لاؤس  هنوگره  تروص  رد  - هلاسکی ینابیتشپ  یرادهگن و  - امرفراک یاههدنیامن  هب 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق یرادرهش   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5622393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  لانیجروا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000127 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقباطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ManageEngineManageEngine رازفا   رازفا مرن   مرن یاهلوژام   یاهلوژام تسویپ (  (  تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ لانیجروا   لانیجروا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5622428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  کناب ...  هناخباتک  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق 
1101001017000416 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباج لاسرا و  هنیزه  دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا /  دات  تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبق لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کناب ...  ...  کناب هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا زازا  

2525
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج هناماسرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000054 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیحر یاقآ  یلخاد 286  تالاوس 88308032  تهج  - دشاب یم  تسویپ  تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000148 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

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

سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عماج عماج هناماسرورس   هناماسرورس ناونع : : ناونع 2626

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FWB-400e رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000240 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-400E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هک  ینف  تاصخشم  یراذگراب  زا  لبق  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یارب  اتفا  ینف  همانیهاوگ  هئارا  هموزر و  روتکاف ،  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  ئاضما  رهم و  اب  سپس  دیامن و  هعلاطم  ار  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم 

روپ 09131997656 یسابع  مناخ  سانشراک 

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس یروانف  یاه  تخاس  ریز  هعسوت  رتفد  درکلمع  شرازگ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000063 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 66700588 و هرامش  اب  یگنهامه  یتسویپ و  لیاف  تاصخشم  اب  نامزاس  یروانف  یاه  تخاس  ریز  هعسوت  رتفد  درکلمع  شرازگ  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  ار  عجارم  ریاس  داشرا و  ترازو  زا  مزال  زوجم  یاراد  دیاب  ناگ  هدننک  نیمات  هلیک  هدازیلق  یاقآ   63923100

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66703570-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FWB-400eFWB-400e رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828

نامزاس نامزاس یروانف   یروانف یاه   یاه تخاس   تخاس ریز   ریز هعسوت   هعسوت رتفد   رتفد درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1130-PHD-16057-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هارمهب  بایغ  روضح  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5624045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PVT-Pro رازفا مرن  لگناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002814 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(MTC  ) لادبا یتعنص  یاه  هژورپ  تیریدم  هدنزاس  عجرم   PVT PRO یتراجت مان  یا  هقلح  یقلط 1  باق   PVT PRO سنسیال  CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
لادبا یتعنص  یاه  هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  لودج  ساسارب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  هئارا  یمازلا و  داتس  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسیابیم 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

یهاگورین5622445 تسپ  نویساموتا  متسیس  یکدی  هحفص 22)مزاول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رازفا رازفا مرن   مرن هارمهب   هارمهب بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030

PVT-ProPVT-Pro  رازفا رازفا مرن   مرن لگناد   لگناد ناونع : : ناونع 3131

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

یتیریدم5623896 یاه  متسیس  یتبقارم  یزیمم  همانیهاوگ و  رودص  یزیمم  تامدخ  هحفص 60)تفایرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5622274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROLLER UNITS COMPLETE ASSEMBLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000770 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روما نیا  هب  یسررب  تهج  هنومن  کی  تسیاب  یم  مالقا  لک  لاسرا  زا  شیپ  دوش // ماجناروما  نیا  هنومن  لایرتمو  داعبا  ساسارب  تسیاب  یم  هعطق  تخاس  - 

تفرگ دنهاوخ  رارق  روما  نیا  تست  دروم  هطوبرم  مالقا  لایر  اضاقت  مالقا  لک  لاسراو  هنومن  دیئاتزا  سپ  ددرگ // لاسرا 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  زا  لبق  هنومن  زا  یرادرب  داعبا  تهج  دیدزاب  / دنشاب یم  هصقانم  رد  زاجم  تفن  رودنو  وضع  هک  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یروالط  ) دیئامن 061-53183647 هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  هنوگره  تهج.تسیمازلا  تخاس  هشقن  هئارا  / دشاب

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONTROLLER UNITS COMPLETE ASSEMBLYCONTROLLER UNITS COMPLETE ASSEMBLY ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپدانسا حرش  هب  دنوامد  یهاگورین  تسپ  نویساموتا  متسیس  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000137 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   L.C.A یتراجت مان  نویساموتا  ولبات   P20 لدم لاتیجید  یجورخ  یدورو و  درب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دانسا  رد  هدش  رکذ  دراوم  دانسا و  هیلک  هئارا  لیمکت و   ، تسویپدانسا حرش  هب  دنوامد  یهاگورین  تسپ  نویساموتا  متسیس  یکدی  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) رلیوب یزکرم  لرتنک  متسیس  هب  طوبرم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب یتفن  هقطنم  رد  لیوحتو  دات 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000277 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگورین یهاگورین تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3333

رلیوب رلیوب یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3434
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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 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5622685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   signal conditioner IPC704 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000086 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتعنص نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL CONDITIONER یتراجت مان   MUK 350-4 لدم یطخ  رتمویسناتپ  لانگیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 

نایدیشر
ددع 6 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   s ignal conditioner IPC704s ignal conditioner IPC704 ناونع : : ناونع 3535
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هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردیرازیالا هاگتسد  روتینام  نیرکسا و  چات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000060 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک  بونج  یانیسر  متسیس  شیاپ  هدنزاس  عجرم   DEMAND-851150C7 لدم  in 15 نیرکسا چات  یلنپ  یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

بونج یانیسر  متسیس  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RESPINTCH
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالخیر  CGS زاگ هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000071 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق کی  1 دادعت : 

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

.ددرگ مادقا  تسویپ  دانسا  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   1515 نیرکسا   نیرکسا چات   چات یلنپ   یلنپ یتعنص   یتعنص هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 3636

CGSCGS زاگ   زاگ هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 3737
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5622916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

V-PACKING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000736 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا ازجم  روطب  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) دشاب یم  تسویپ  قبط  الاک  حرش  ( ENCODER)0030157 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101093985003787 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   INCREMENTAL ENCODER یتراجت مان   I/115-1024-10305-BZ-C-CL-R لدم یشیازفا  ردکنا  الاک :  مان 
نایدیشر

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  ازجم  روطب  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) دشاب یم  تسویپ  قبط  الاک  حرش  ( ENCODER)0030157 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V-PACKINGV-PACKING ناونع : : ناونع 3838

ENCODERENCODER ناونع : : ناونع 3939
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5623307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146442 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

رتیمسنارت لول  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/03 عورش :  خیرات 
1401/06/07 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

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 12 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   F&G هاگتسد یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000126 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  یراذگراب  مدع  .ددرگ  میظنت  تسویپ  حرش  قبط  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیمسنارت رتیمسنارت لول   لول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

F&GF&G هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4141

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   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ .تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  - راخب راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  تاعطق  ERAVAP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000221 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DALIAN INSTRUMENTS CO.LTD هدنزاس عجرم   DSY-207ZA لدم راخب  راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  جنسراشف  الاک :  مان 
زینب نامرآ  هدننک 
ددع 56 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ گولاتاک  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317247-077  ، 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  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هردمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5622408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب راخب راشف   راشف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ERAVAPERAVAP ناونع : : ناونع 4242

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000051 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  بط  وزام  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 200  پاپوس  نودب  فرصم  راب  دنچ  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان  یتفج  هبعج 1   BOROS B1 لدم زیاس 43  یمرچ  یناشن  شتآ  همکچ  الاک :  مان 
نیشام تعنص  رادهار  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 

تفج 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

ردنلیس 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

عافد عیانص  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  دالیم  عیانص  هدنزاس  عجرم   S زیاس یناشن  شتآ  یتایلمع  سابل  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   TEMPEX یتراجت مان  یتفج  یکیتسالپ 25  هتسب   BOMBERO لدم  XL زیاس زوسن  موینیمولآ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  دض  شکتسد  الاک :  مان 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک 
هتسب 3 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
لیلخ یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  روابنزور  یتراجت  مان   heros titan لدم دیمآ  یلپ  سنج   Free زیاس یناشن  شتآ  یتایلمع  هالک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  همیمضو  لیمکت  یتسیاب  ًامازلا  یتسویپ  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یناشن  شتآ  سانشراک  دأتو  مالعتسا  قباطم  دی  اب  یتساوخرد  دراومامتح  هجوت : 

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524008-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5622423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  زاگ )  وردوپ  ردنیلس (  ایاب  کرام  اب  ییولیک   50 رادخرچ )  قیرح (  ءافطا  لوسپک  ددع  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093532000006 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یتناراگ  زاگ )  وردوپ  ردنیلس (  ایاب  کرام  اب  ییولیک   50 رادخرچ )  قیرح (  ءافطا  لوسپکددع  دادعت 20  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  زاگ )  وردوپ  ردنیلس (  ایاب  کرام  اب  ییولیک   50 رادخرچ )  قیرح (  ءافطا  لوسپک  دادعت 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ردخم ،  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  یرادا  نامتخاس  یکدور 13 . شبن  یزوریپ 3 . یزوریپ .  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177775474

38767009-051  ، 38787005-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38781400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094219000009 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GREEN LAND هدنزاس عجرم   BV900 لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نامزاس ، تایلمع  دحاو  دات  یسررب و  تهج  هنومن  لاسرا  تاصخشم ، قباطت  تروص  رد  ینف و  تاصخشم  لماک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818145651 یتسپ :  دک  ینمیا ،  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  سدقراولب  ینیمخ  یفطصم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691125-086  ، 33663333-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33691125-086 :: 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

ییولیک ییولیک   5050 رادخرچ )  )  رادخرچ قیرح (  (  قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم ینیزنب   ینیزنب قیرح   قیرح افطا   افطا هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVB5200 لدم ادنویه  قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000098 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

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

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

( دشابیم فیلکت  نعت  تلهم  زور  طقف 2  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  () ددرگ داهنشیپ  تمیق  رظن  دروم  لدم  طقف   ) دشابیم دقن  تروص  هب  دات  زا  دعب  تخادرپ 

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

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

33334383-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BV990-966 لدم ادنویه  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000099 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GREEN LAND هدنزاس عجرم   G.M162 لدم راد  نزخم  ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  دشابیم  دات  دروم  رظن  دروم  لدم  طقف  طقف و  تسویپ  یاهلیاف  قبط  ینف  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دقن  تروص  هب  تخادرپ 

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

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

33334383-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVB5200HVB5200 لدم   لدم ادنویه   ادنویه قیرح   قیرح یافطا   یافطا یتشپ   یتشپ ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 4646

BV990BV990 -- 966966 لدم لدم ادنویه   ادنویه هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 4747

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 05-06-1401- لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  تسویپ - یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 06-06-1401

:: 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

5623658F&G هاگتسد یکدی  هحفص 22)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تنیالک  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000102 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یژولونکت نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  ووینوی  یتراجت  مان  + UR1 لدم  PC هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تنیالک   تنیالک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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   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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  .هباشم  دک  ناریا.یتسویپ  تامازلا  لیاف  دادرارق و  سیون  شیپ  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  تینوی  کر 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  هدش  اضما  دادرارق 

1101001017000417 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یرکسع نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6016 لدم  cm 90 قمع  60x60 cm داعبا تینوی  هداتسیا 16  کر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

هدش اضما  سیون  شیپ  ندوب ، یناریا  رب  لاد  کرادم  روتکاف ، شیپ  هنانساسا ، مزال : کرادم  .یربکا  یاقآ  علطم 64572762  سانشراک  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دادارق

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی   1616 هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5622905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  رد  زاین  دروم  یاهالاک  هدوب و  یضرف  هدش  باختنا  دک  هکبش ،،،  رتنیرپ و  هکبش و  یاه  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095405000062 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاهحرط  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، دشاب روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع   ، دشاب روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  یاراد  دنشاب ،  یداصتقا  دک  یاراد  دیاب  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیا هنایار  یفنص  ماظن  نامزاسرد  تیوضع  دشاب ،  یا  هنایار  یاه  هزوح  یمامت  رد  اتفا  هناورپ  یاراد 

1998837711 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  نایک 13  نابایخ  جاک  نادیم  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

29181508-021  ، 29181551-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22060409-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   هکبش   هکبش یاه   یاه لباک   لباک ناونع : : ناونع 5151

data sheetdata sheet قباطم   قباطم   CPUCPU  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ  data sheet قباطم  CPU یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000501 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکرآ یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان  یتعنص  رتیمسنارت   LVDT یطابترا لوژام  الاک :  مان 

تعنص ناینب 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
یئولنیسح شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   PT-100 لدم یلاتیجید  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP32ADRA-R لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
سوت نایامزآ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WECON یتراجت مان   in 10/2 زیاس  LEVL-102A لدم  HMI یسمل رگشیامن  لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KEBO یتراجت مان   SDR-2KVA لدم  W 220 ناوت  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BK835A لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یروانف هدننک  هضرع  عجرم  اسآ  یار  نامیلس  نیون  یاه  یروانف  هدنزاس  عجرم   Aban 400 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
اسآ یار  نامیلس  نیون  یاه 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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زیربت انیس  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5623398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  ههام  یتخادرپ 4  یتسویپ  تاصخشم  قبط  نز  لبیل   + رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030201000151 زاین :  هرامش 

زیربت انیس  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تراک  انبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZEBRA یتراجت مان   P 430 i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 04135498400 هتفرگ  سامت  یرادا  تعاس  نامز  رد  افطل   - کیتامروفنا یرونا  یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک 09148410940 یراصنا 

5163639889 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نالارامو  ظفاح  هارراهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35498417-041  ، 35412101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35412151-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز لبیل   لبیل رتویپماک -  -  رتویپماک ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000491 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنارگل CAT6 لباک پوت   5

زکرمررابنا  برد  لیوحت 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لور  قبط  هیوست 

دشاب زکرم  تاعالطا  یروا  نف  دحاو  دات  درومالاک 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  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 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ( SIRIO) ویریس لدم   dBi8 نیگاب  UHF نتنآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000121 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا لوصحم  دک  ناریا  هارمهب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  اب  کر  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000115 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML370 G6 لدم کر  یور  رب  بصن  لباق  تروپ  رورس 15  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ( ( S IRIOSIRIO )) ویریس ویریس لدم   لدم   dBi8dBi8 نیگاب   نیگاب   UHFUHF  نتنآ نتنآ ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم اباب   کرکر   ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

5623634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم 1000 sdh تروپ ود   stm4 تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000206 زاین :  هرامش 

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

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10001000 ورتم   ورتم sdhsdh تروپ   تروپ ودود     s tm4stm4  تراک تراک ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 76 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m4c4wlzz7mcne?user=37505&ntc=5623634
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5623634?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

یمتسر 09371762606 یاقآ  ریدخ 09178436183  - یاقآ  سامت : هرامش 
1101030092000526 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

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

هطوحم یاه  نامتخاس  یراک  هدنک   : لماش یزادنا  هار  بصن و  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیم  داتدروم  طبترم  یاهتکرش  .دوشیم  هداد  تدوع  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتابدشابیم 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221965-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  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 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TFi60G1/4G/TD-LTE لدم -  لسناریا  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000122 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
مدوم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: 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 تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5623988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  مالیا  ناتسا  تارباخم  یاههاگتسیا  رد  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یاه   ocdf یزاسادج یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000900 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

هجو تخادرپ  (3 تسا یمازلا  لاس 1401  هدوزفا  شزرا  تایلام  همان  راهظا  نیرخآ  هئارا  ( 2 دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  همیب  باسح  اصافم  هئارا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمام 09189485002 سدنهم  یگنهامه.دشاب : یم  راکنامیپ  هدهع  هب  هاگتسیا  ات  باهذ  بایا و  (4 دشاب یم  راک  دات  مامتا و  زا  سپ  هامکی 

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

33381489-084  ، 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

TFi60G1/4G/TD-LTETFi60G1/4G/TD-LTE لدم -  -  لدم لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5959

تاطابترا تاطابترا تکرش   تکرش یاه   یاه   ocdfocdf  یزاسادج یزاسادج وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد   :: 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   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5624011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یمالسا  بالقنا  ینف  هدکشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093704000010 زاین :  هرامش 

یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  هکبشو  رتویپماک  مزاول  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  129 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  ینامز  سابع  یاقآ  هرامش 09127250677  اب  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1373636471 یتسپ :  دک  ملعم ،  نادیم  ملعم -  راولب  یدیعس -  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56945637-021  ، 66319946-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66319941-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبشو هکبشو رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5624062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  کیدتاک  تظافح  دنآ  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000504 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   90x650 mm زیاس تازلف  یگدروخ  دض  میزینم  سنج  راد  لباک  دنآ  الاک :  مان 

اناوت هلول  طوطخ  یسدنهم 
هتسب 75 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ریوک یتعنص  بوذ  اناوت  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  یتعنص  بوذ  اناوت  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  میزینم  سنج  تازلف  یهد  ششوپ  دنآ  الاک :  مان 

مرگولیک 35 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاعالطا  قباطم  کیدتاک  تظافح  دنآ  ملق  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قمع 562247750  OUTDOOR تینوی یراوید 7  کر   NVR-1009UPT زاس هریخذ  هاگتس  ددع  کی 
2964SPB لدم لسکیپاگم  تلوب 2 نیبرود  رتم  یتناس 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5622916V-PACKING(22 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس5623439 یروانف  یاه  تخاس  ریز  هعسوت  رتفد  درکلمع  شرازگ  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لسکیپاگم5623650 تلوب 2 نیبرود  هاگتسد  کی  یراوید  - کر  ددع  کی  زاس -  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)هس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5623865( تسویپ لیاف  ساسارب  ) سراف ناتسا  رد  هناخباتک  باب  هتسبرادم 44  نیبرود  بصن  هحفص 60)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتیریدم5623896 یاه  متسیس  یتبقارم  یزیمم  همانیهاوگ و  رودص  یزیمم  تامدخ  هحفص 60)تفایرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیدتاک کیدتاک تظافح   تظافح دنآ   دنآ ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000066 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ولبات بصن  1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

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

تلود هناماس  رد  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  لیمکت و  هژورپ  مالعتسا  یهگآ  طیارش  تساوخرد و  ربارب  یرهش  رباعم  یکیفارت  یاهولبات  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگ هدننک  تکرش  طسوت 

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

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

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363

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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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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5622485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامح هنیآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000372 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 : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

باوخشوخ هدننک  هضرع  عجرم  باوخشوخ  یتراجت  مان  یرازبا  لدم   95x75 cm داعبا یبوچ  هنآ  باق  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/06/14 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

مامح مامح هنیآ   هنیآ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا 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 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موف بمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000446 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موف موف پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  ریاشع  روما   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  قیاطم  یدقن  تروصب  تخادرپ  ینت ،  کینورتکلا 60  مامت  شک  یلیرت  یزلف  ینتب  لوکساب  زیهجت  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101003396000016 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا نیزوت   TEC PF2008-60 لدم هتخاس  شیپ  نوتب   Ton 60 کینورتکلا مامت  لوکساب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  نارمع  هرادا  اب  لماک  تاعالطا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 05138595016 و 09155184498

9135915346 یتسپ :  دک  کالپ 1096 ،  نیب 26 و 28 –  یناسرخ  دنوخآ  نابایخ  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38595016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38523231-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینت ینت   6060 کینورتکلا   کینورتکلا مامت   مامت شکشک   یلیرت   یلیرت یزلف   یزلف ینتب   ینتب لوکساب   لوکساب زیهجت   زیهجت وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 09 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5622754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100 هب  گنربش  اب  یطورخم  یکیتسالپ  یرتم  کی  یدنق  هلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000197 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رایهم یدنب  هتسب  دقاف   cm 50 عافترا  50x15 cm داعبا ور  هدایپ  هطوحم و  صوصخم  یدنق  هلک  لودج  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب 

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش اباب   یطورخم   یطورخم یکیتسالپ   یکیتسالپ یرتم   یرتم کیکی   یدنق   یدنق هلک   هلک ناونع : : ناونع 6767

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5622884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ریازج  برغ و  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  زاین  دروم  کیلیرکآ  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000075 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2800  دک  دیفس  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  ع ( )  ) ینیسح نیعبرا  مایا  هژیو  یمومع  لقنو  لمح  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000028 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلیرکآ کیلیرکآ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط عع ( ) ( )  ) ) ینیسح ینیسح نیعبرا   نیعبرا مایا   مایا هژیو   هژیو یمومع   یمومع لقنو   لقنو لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 76 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q3vt35ewd5nlz?user=37505&ntc=5622884
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5622884?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aqvtvsz7kzwqx?user=37505&ntc=5622890
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5622890?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) حلاصم تالآ و  نیشام  نودب  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003199000028 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 500000 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لماک  تروصب  اضما و  ورهم  لیمکت  زا  سپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ، یتسویپ تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 600  هب  ید  یا  لا  تاو  غارچ 50  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000214 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 50 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 600 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلاصم حلاصم وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام نودب   نودب یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070

یدید یایا   لالا   تاو   تاو   5050 غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم نماث  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623101 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رد  یضرع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسرزاب تیریدم  یلامش 8  رویرهش  هدفه  شبن  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05133687008 :: 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 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623112 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیوآ حتفم -  یبونج -  یسربط  نتجنپ -  یلامش -  یسربط  یاه  نابایخ  ور  هراوس  ربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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 وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7272

نابایخ نابایخ ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623125 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تمکح زاگ و  یلامش ، یسربط  نمهب ،  22 یبونج ، یلامش و  ملسم  یسلجم ، بایماک  راولب  ور  هراوس  ربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک راهب  ناتسوب  عیبر 7  هجاوخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

:: 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 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623157 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فسویو عیبر  هجاوخ  نمهب ،   22 یلامش ، تلاسر  مئاق ، لالب ، یبونج ،  یلامش و  ملسم  یسلجم ، بایماک ، راولب  ور  هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز

ناشورف گنر  ناگدنشورف  هبتر - دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر -  دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک راهب  ناتسوب  عیبر  هجاوخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131293777 :: 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

راولب راولب ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7474

راولب راولب ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7575

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5623272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  ینمیا  مئالع  هحفص  هیاپ و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000076 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ییایرآ سیدنت  نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  یدالوف   cm 6 رطق  m 3 زیاس ییامنهار  مئالع  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  ینایرش  یاه  هار  نژورتسکا  یشک  طخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000130 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا عوضوم  هنیمز ی  رد  نامزاس  میرح  ینمیا و  رتفد  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع هحفص   هحفص وو   هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

ینایرش ینایرش یاه   یاه هار   هار نژورتسکا   نژورتسکا یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسیس ینیسح و  ریم  دیهش  راولب  عطاقت  تهج  یکیفارت  تازیهجت  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091330000026 زاین :  هرامش 

نادهاز هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج یهدنامرف  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

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

(. ددرگ لیمکت  مالعتسا  گرب  ) .دشاب یم  تسویپب  مالعتسا  گرب  قبط  تساوخرد  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  سانجا  هیلک   ، امرفراک طسوت  تساوخرد  دروم  مالقا  دات  مدع  تروص  رد 

9813883791 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هقطنم 3  یرادرهش  یلامش _  یولوم  نابایخ  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222515-054  ، 33222124-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222124-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5623583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجنپ دیدجت  شک - طخ  هاگتسد  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000244 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب عطاقت   عطاقت تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 7878

مجنپ مجنپ دیدجت   دیدجت شکشک - - طخطخ   هاگتسد   هاگتسد یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 7979

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5623586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس رادرس  یهافر  یتامدخ  عمتجم  یامنهار  ولبات  بصن  تخاس و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000077 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامیلس ینامیلس رادرس   رادرس یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یرادرهش  هقطنم 8  حطس  رد  یا و ...  هفرح  ینف و  یقرش ، ماما  ملعم  راولب  رد  عقاو  یکیفارت  مالقا  ژاتنوم  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1101095804000001 زاین :  هرامش 
زاوها تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  زمرق  راد  هیاپ  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  جردنم  تسویپ  دانسا  رد  زاین  دروم  مالقا  تایئزج  ریاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  لیمکت و  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  زاین  دروم  مالقا  یتسویپ  لودج 

دشاب یم  یمازلا  نفلت  هرامش  رکذ  ناگدننک  نیمات  اب  یگنهامه  تهج 

6133833159 یتسپ :  دک  هقطنم 8 ،  یرادرهش  اناق  یادهش  نادیم  رنهاب  یوک  ملعم  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32273371-061  ، 32288888-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281560-061 :: 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 مالقا   مالقا ژاتنوم   ژاتنوم وو   بصن   بصن وو   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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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5624051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  نارحب  تیریدم  رد  هدافتسا  تهج  سکاب  هلول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000122 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا حطس   حطس نارحب   نارحب تیریدم   تیریدم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج سکاب   سکاب وو   هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ناسانشراکداتدرومدیاباهبرد  ، دشابیمدنجریب لیوحت  لحم  ( تسویپ تاصخشماب  ،) یا هرکرک  برد  24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  هعلاطم  * دریگرارق

1101094956000018 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتدروم دیاباه  برد  هیلک  ، دشاب یم  دنجریب  لیوحت  لحم  ( تسویپ تاصخشم  اب  ) رتم  2.70 عافترا ورتم  4 ضرعداعبا هب  یا  هرکرک  برد  ددع  24 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  هعلاطم  * دریگرارق یرادرهش  ناسانشراک 

9717913831 یتسپ :  دک  کالپ 45 ،  سای  یرتم  تسیب  یرافغ  نابایخ  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32341280-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32341282-056 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5624058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تسویپ  یاهلیاف  قباطم  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  هد  یتناراگلاسوددیاس و  روتوم  اب  کیتاموتا  هرکرک  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
9119172338 یمازلا دیدزاب  دهشم  طقف  ناگدننک 

1101001286000026 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف ناگدننک  تکرش  تسویپ  یاهلیاف  قباطم  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  هد  یتناراگلاسوددیاس و  روتوم  اب  کیتاموتا  هرکرک  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
9119172338 یمازلا دیدزاب  دهشم 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یرتسگداد -  یوربور  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9133936511

32232410-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232418-051 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیاس دیاس روتوم   روتوم اباب   کیتاموتا   کیتاموتا هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) یریوصت تراظن  زکرم  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000135 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرونا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09012606867 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  تامدخو  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8585

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

5622350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناگنک  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  یتسویپ  کرادم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101004069000141 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

5622374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  تسا  هباشم  تمدخ  دک   ( هتسب رادم  نیبرود  )AXIS هکبش تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات دحاو  یارب 25  نیبرود  ددع   883 دادعت

1101005944000012 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط تسا   تسا هباشم   هباشم تمدخ   تمدخ دکدک    ( ( هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود )) AXISAXIS هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
هعبات هعبات دحاو   دحاو   2525 یارب   یارب نیبرود   نیبرود ددع   ددع   883883 دادعت دادعت
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR-1009UPT زاس هریخذ  هاگتس  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یتناس  قمع 50   OUTDOOR تینوی یراوید 7  کر 

2964SPB لدم لسکیپاگم  تلوب 2 نیبرود 
1101001265000039 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم دزی  هاگدورف  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج یاقآ  ییوگخساپ 09139536718  تهج  نفلت 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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

لسکیپاگم لسکیپاگم 22 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود رتم   رتم یتناس   یتناس   5050 قمع   قمع   OUTDOOROUTDOOR تینوی   تینوی یراوید  77   یراوید کرکر     NVR- 1009UPTNVR- 1009UPT زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتس   هاگتس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
29642964SPBSPB  لدم لدم
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000040 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج یاقآ  ییوگخساپ 09139536718  تهج  سامت  هرامش 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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

ناجنز ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  ناجنز  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یارب  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003258000015 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اضما  رهم و  زا  دعب  لیمکت و  ار  مرف  یتسویپ  مرف  قبط  ناجنز  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یارب  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگاب 

4517843344 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  لالقسا -  راولب  ماما -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33559902-024  ، 33548001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543403-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8989

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا زا   . تسویپ تاصخشم  حرشب  رتم ) یاهژارتم 60 و40  هب  ویدوتسا  ود  یارب  ) رتم ژارتم 100 هب  ویدوتسا  تهج  لاو  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک 

1101001554000201 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ایوپ  هزاس  ماتیپس  هدنزاس  عجرم   S-1V1bD-T/R لدم  RS485 یاتید اب  یرون  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  کت  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 
ایوپ هزاس  ماتیپس  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح.نامزاس  ناسانشراک  دات  اب  یلصا  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22013858-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5623629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 5  - دامرف دیدزاب  لحم  زا  مالعتسا  رد  تکرش  زا  لبق   - تاصخشم قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000140 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاررقم میظنت  نامزاس  زازوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تمیق  داهنشیپو  تیحالص  هگرب   - دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  ییویدار و 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RS485RS485 یاتید   یاتید اباب   یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب   ویدیو   ویدیو لاناک   لاناک کتکت   هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف لدبم   لدبم ویدوتسا -  -  ویدوتسا تهج   تهج لاو   لاو ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 9191

ههام ههام 55 هیوست   هیوست  - - دامرف دامرف دیدزاب   دیدزاب لحم   لحم زازا   مالعتسا   مالعتسا ردرد   تکرش   تکرش زازا   لبق   لبق  - - تاصخشم تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5623650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR-1009UPT زاس هریخذ  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یتناس  قمع 50   OUTDOOR تینوی یراوید 7  کر  ددع  کی 

2964SPB لدم لسکیپاگم  تلوب 2 نیبرود  هاگتسد  کی 
1101001265000041 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  هرامش 09139536718  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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

ناتسرل ناتسا  کرمگ  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ دانسا  اب  قباطم   ) ناتسرل کرمگ  لک  هرادا  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003875000002 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هدازرهاط  یاقآ  نفلت 09916786058  هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814115411 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  بنج  ناتسزوخ  هداج  رتمولیک 10  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33409573-066  ، 33404202-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33431883-066 :: 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

لسکیپاگم لسکیپاگم 22 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   یراوید   - - یراوید کرکر   ددع   ددع کیکی   زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 9393

 ( ( تسویپ تسویپ دانسا   دانسا اباب   قباطم   قباطم  ) ) ناتسرل ناتسرل کرمگ   کرمگ لکلک   هرادا   هرادا هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9494
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سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  ساسارب  ) سراف ناتسا  رد  هناخباتک  باب  هتسبرادم 44  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000061 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 44 دادعت : 

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

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 166-167  37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: 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

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیریدم یاه  متسیس  یتبقارم  یزیمم  همانیهاوگ و  رودص  یزیمم  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000157 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هلحرم 3 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتیریدم یاه  متسیس  یتبقارم  یزیمم  همانیهاوگ و  رودص  یزیمم  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192641-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب )) سراف سراف ناتسا   ناتسا ردرد   هناخباتک   هناخباتک باب   باب هتسبرادم  4444   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595

یتیریدم یتیریدم یاه   یاه متسیس   متسیس یتبقارم   یتبقارم یزیمم   یزیمم وو   همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص یزیمم   یزیمم تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 9696
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5624044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  قباطم  بصن  هارمه  هب  هسبرادم  یاه  نیب  ود  تازیهجت  دیرخ  دشابیم .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.

1101005797000099 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   MTMMAX یتراجت مان   MT111 لدم هتسبرادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  ینارهت 09124441735  سدنهم  یاقآ  اب  مزال  یاه  یگنهامه  تهج  ددرگ .  تسویپ  روتماف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

64503414-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5622854CGS زاگ هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)یحارط ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسیل5622890 قبط  ع ( )  ) ینیسح نیعبرا  مایا  هژیو  یمومع  لقنو  لمح  تراظن  لرتنک و  حرط 
 ( تسویپ

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح  یگدامآ  مالعا  لاسرا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PIPE SLEEPER & ACCESS PLATFORM یزلف هزاس  بصن  تخاس و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

باتهم پ 1003 ناتسوب  بنج  یناکدرا  زا خ  دعب  برغ ) هب  قرش  ینامیلس  دیهش  هارگرزب   ) تلاسر نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

02123015325 :: نفلت :: monaghesat@daryasahel.comنفلت تیاسبو تیاسبو

23015021 :: 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

5623285PIPE SLEEPER & ACCESS PLATFORM یزلف هزاس  بصن  تخاس و  هحفص 70)تایلمع  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

PIPE SLEEPER & ACCESS PLATFORMPIPE SLEEPER & ACCESS PLATFORM  یزلف یزلف هزاس   هزاس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9898

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

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR دیرخ تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000075 زاین :  هرامش 

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

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

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

86712140: یرباج سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

قمع 562247750  OUTDOOR تینوی یراوید 7  کر   NVR-1009UPT زاس هریخذ  هاگتس  ددع  کی 
2964SPB لدم لسکیپاگم  تلوب 2 نیبرود  رتم  یتناس 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5623013NVR دیرخ هحفص 70)تساوخرد  )  nvrnvr

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

لسکیپاگم5623650 تلوب 2 نیبرود  هاگتسد  کی  یراوید  - کر  ددع  کی  زاس -  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)هس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

NVRNVR دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9999
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسویپ5622587 لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  ینیزنب  قیرح  افطا  هحفص 28)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5622866HVB5200 لدم ادنویه  قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هحفص 28)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5623002BV990-966 لدم ادنویه  هحفص 28)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش راهچ  تدم  هب  یهگآ  راشتنا  نامز  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( قیرح ءافطا  یاهلوسپک  تست  ژراش و   ) یناشن شتآ  ینمیا و  تامدخ ،  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق نارهت -  هداج  رتمولیک 80  رد  عقاو  کیبآ  نامیس  تکرش  یاهدادرارق  روما  هب  تاکاپ  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

نایفطل  0264538278 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک تست   تست وو   ژراش   ژراش  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ ،  ،  تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 100100
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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

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5623867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 40 ( ) ورشیپ ای  لاچوت  دنرب  یردوپ ( ییولیک  یناشنشتآ 12  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 11 ( ) ورشیپ ای  لاچوت  دنرب   ) راد خرچ   co2 ییولیک یناشنشتآ 12  لوسپک 

1101001262000454 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   lit 12 تیفرظ یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 11 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12J لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ   external cartrige ردوپ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: 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

یناشن5622408 شتآ  هحفص 28)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییولیک5622423  50 رادخرچ )  قیرح (  ءافطا  لوسپک  ددع  هحفص 28)دادعت 20  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5623485( قیرح ءافطا  یاهلوسپک  تست  ژراش و   ) یناشن شتآ  ینمیا و  تامدخ ،  هحفص 72)یراذگاو  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ5623867 لوسپک  ددع ) 40 ( ) ورشیپ ای  لاچوت  دنرب  یردوپ ( ییولیک  یناشنشتآ 12  لوسپک 
( ددع 11 ( ) ورشیپ ای  لاچوت  دنرب   ) راد خرچ   co2 ییولیک  12

هحفص 72) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( 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

5623658F&G هاگتسد یکدی  هحفص 22)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دنرب دنرب  ) ) راد راد خرچ   خرچ   co2co2 ییولیک   ییولیک   1212 یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ددع ) ) ددع 4040 ( ) ( ) ورشیپ ورشیپ ایای   لاچوت   لاچوت دنرب   دنرب )) یردوپ   یردوپ ییولیک   ییولیک   1212 یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
(( ددع ددع 111 1 ( ) ( ) ورشیپ ورشیپ ایای   لاچوت   لاچوت

10 110 1
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5622677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000069 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HDS یتراجت مان   USP-600 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دامن  لاسرا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38512585-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: 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

تسویپ5622677 تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 74)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

لسکیپاگم5623650 تلوب 2 نیبرود  هاگتسد  کی  یراوید  - کر  ددع  کی  زاس -  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)هس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5623426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یهجو  دنچ  دیفم –  رتم  عافترا 8  هب  هتسبرادم  نیبرود  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090333000084 زاین :  هرامش 

جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ENLPR-3IR لدم  IP لاتیجید لکد  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ -  لیاف  تاصخشم  اب  یهجو  دنچ  دیفم –  رتم  عافترا 8  هب  هتسبرادم  نیبرود  لکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  نودب  .دشاب  یم  رظن  دم  لکد  زاین  دروم  تاعطق  لیاسو و  طقف 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5622352 مرن  یاهلوژام  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  رازفا  مرن  دیرخ 
 ( ManageEngine

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5622393 یتنآ  لانیجروا  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5622863 هحفص 15)هناماسرورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5622892 یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5622910FWB-400e رازفا هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5623426 لیاف  تاصخشم  اب  یهجو  دنچ  دیفم –  رتم  عافترا 8  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 74)لکد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5623915 مرن  هارمهب  بایغ  روضح  هاگتسد  هحفص 15)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5624045PVT-Pro رازفا مرن  هحفص 15)لگناد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   یهجو   یهجو دنچ   دنچ دیفم  –   دیفم رتم   رتم   88 عافترا   عافترا هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لکد   لکد ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

5622308( تسویپ قبط   ) یریوصت تراظن  زکرم  ینابیتشپ  هحفص 60)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیاس5624058 روتوم  اب  کیتاموتا  هرکرک  بصن  یاهمتسیستخاس و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 76 ھحفص 76 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 11 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 13 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 11 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 20 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 20 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 15 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "bms" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تلفن کننده اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیغام دهنده الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "امنیت و حفاظت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "چشم الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دستگاه ذخیره ساز" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربینهای کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین های کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین حرارتی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین ترافیکی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)

