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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشجنپ  1717   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   173,990هکس , 000173,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   360رالد ,290360 تاراما290, تاراما مهرد   98مهرد ,46098 ,460

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   171هکس ,550 , 000171 ,550 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس244,300244,300رالد سیئوس کنارف   ,386کنارف 100386 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 102هکس ,300 , 000102 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   ,267رالد 100267, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   96لایر ,87096 ,870

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 72هکس ,300 , 00072 ,300 , وروی000 ژورن379,760379,760وروی ژورن نورک   36,30036نورک ,300

رایع رایع   1818 یالط   15,91یالط 1 , 00015,91 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   442دنوپ ,850442 نپاژ850, نپاژ نینی   دصکی   265,650265,650دصکی

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6565))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 1  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردوخ ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 135/ب/01 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iseikco.com :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش دنمس و  یاه  نامتخاس  رد  اذغ  یاه  کسویک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تازیهجت و  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  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

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001574000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025917 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,286,675,000 نیمضت :  غلبم 

هناماس ....( pdf . rar لیاف (  کی  بلاق  رد  یلاتیجید  یاضما  جرد  اب  اجکی  تروص  هب  ار  هدش  هئارا  کرادم  دانسا و  هیلک  یتسیاب  رگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دیامن .  یراذگراب 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرمگ یوربور  یروهمج  راولب  نامرک   ، 7618815676 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

اهاه نامتخاس   نامتخاس ردرد   اذغ   اذغ یاه   یاه کسویک   کسویک زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یدیوردنا ) ) یدیوردنا تاقلعتم (  (  تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ 500500 زاف   زاف هسهس   وو   زافکت   زافکت روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tehran.irannsr.org :: عبنم :: 1401/09/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیب نامرد و  تمالس  هزوح  رد  ناینب  شناد  یاه  تکرش  اه و  پآ  تراتسا  ییاسانش  فده  با  نیمات و  شیوپ  دادیور  رد  تکراشم  ناوخارف  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001097224000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  رنرواگ  لرتنک و  متسیس  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

مود هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمالس تمالس هزوح   هزوح ردرد   ناینب   ناینب شناد   شناد یاه   یاه تکرش   تکرش وو   اهاه   پآپآ   تراتسا   تراتسا ییاسانش   ییاسانش فده   فده اباب   وو   نیمات "  "  نیمات شیوپ   شیوپ دادیور "  "  دادیور ردرد   تکراشم   تکراشم ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
همیب همیب وو   نامرد   نامرد

33

هاگشیالاپ هاگشیالاپ راخب   راخب نیبروت   نیبروت رنرواگ   رنرواگ وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ضیوعت   ضیوعت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 73 ھحفص 6 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6026243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس لا  یپ  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-693-3-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaesfahan.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 401-3-693.2 مالعتسا  رهش  نیهاش  هقطنم  بالضاف  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV) یرتموئودیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
، نایح نبارباج  نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  بیرجرازه ، نابایخ  ناهفصا ، یناشن :  هب  ناهفصا  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  هناخریبد  کرادم : دانسا و  لیوحت  لحم 

یتسپ 8168936556 دک 

:: 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

یسیس لالا   یپیپ   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

(( CCTVCCTV)) یرتموئودیو یرتموئودیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 73 ھحفص 7 
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ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613607452-F11 :: یهگآ یهگآ هرامش   هصقانمهرامش جرد  زا  سپ  زور  یگدامآ 10  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SAAB TANK GAUGING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  نیمضت 600   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک نیمات و  تیریدم  ناهفصا  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

33963332-031 :: نفلت :: EVAT.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

33964409-031 :: 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

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49/14925 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 15عبنم تعاس  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025735 :: هرازه هرازه 12دکدک   تعاس  - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا تشه  گنیکراپ  هژورپ  تهج  تیلا  قاتا  قیرح  مالعا   , FM200 یزاگ قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  مود  هقبط  دهشم  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما  نامتخاس  هاگشناد 3-5  نیب  هاگشناد  :: خ  سردآ سردآ

05131297863 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اذغ6025609 یاه  کسویک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تازیهجت و  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  نیمات 
اه نامتخاس  رد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش6025976 یکیفارت  یاه  نیبرود  یرادرهش و  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  هحفص 10)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

P/F SAAB TANK GAUGINGP/F SAAB TANK GAUGING ناونع : : ناونع 77

FM200FM200 یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس لماک   لماک یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب اتات   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 73 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001093249000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025915 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یسرجوینو  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  یسرجوینو  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

روما لیوحت  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  ود  یکناب  همان  تنامض  لصا.دوش  ءاضماورهم  هدننک  تکرش  طسوت  یتسیاب  کرادمو  دانسا  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  یزکرم  یرادرهش  یاهدادرارق 

16:00 تعاس : 1401/12/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  یتخت  نابایخ   - ناجنسفر  ، 7714713454 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یسرجوین   یسرجوین وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 73 ھحفص 9 
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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

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026608 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعاجترا ) ) سکلف لیتسا  یامنریسم  بصن  هیهت و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یعاجترا ) ) سکلف لیتسا  یامنریسم  بصن  هیهت و  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,750,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   537,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ  - جرک  ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز رتسگ  فدص  یزاس  هرقم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس کیتورکیم -  نتنآ  رواپ -  لوژام  تینوی  یراوید 7  کر  هتسبرادم -  نیبرود  لماش :  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 26  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا حرش  رد  جردنم  هریغ  تروپ و  هکبش 8 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   20/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدرورهس  نابایخ  موس -  زاف  کی -  هرامش  یتعنص  کرهش  ناجنز -   :: سردآ سردآ
یتسپدک 4533153183

3-32221771 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221773 :: 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

(( یعاجترا یعاجترا )) سکلف سکلف لیتسا   لیتسا یامنریسم   یامنریسم بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

نتنآ نتنآ رواپ -  -  رواپ لوژام   لوژام تینوی   تینوی یراوید  77   یراوید کرکر   هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماش :  :  لماش تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2626 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس کیتورکیم -  -  کیتورکیم

111 1
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025801 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نان هناخراک  مدنگ ، یزکرم  رابنا  مدنگ ،  زابور  رابنا  رابناهج ،  هار  هس  رابنا  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  رد  یتابن  نغور  نزاخم  عمتجم  یناقح ،  دیهش  ینیشام 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( داتس ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماسدانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025802 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1212

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6025930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تماخض 30 زوسن  یکیمارس  وتپ   - LED ینابایخ غارچ  ضرع 1200 -  هب  هلاقن  همست  سیرگ -  پمپ  دیرخ  یورک -  گنیربلور  یزلف -  نادلگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و رتمیلیم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

 - یرکسع  03531454467 یقفاب -  یعناق   09133587595 :: نفلت نفلت
یرگزرب  03531454469

:: 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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025976 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  یکیفارت  یاه  نیبرود  لیبدرایرادرهش و  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش  یکیفارت  یاه  نیبرود  لیبدرایرادرهش و  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
41,411,800,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,071,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1402/01/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

یکیمارس یکیمارس وتپ   وتپ  -  - LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ  -  - 12 001200 ضرع   ضرع هبهب   هلاقن   هلاقن همست   همست سیرگ -  -  سیرگ پمپ   پمپ دیرخ   دیرخ یورک -  -  یورک گنیربلور   گنیربلور یزلف -  -  یزلف نادلگ   نادلگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رتمیلیم رتمیلیم   3030 تماخض   تماخض زوسن   زوسن

1414

یرهش یرهش یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یرادرهش   یرادرهش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیبام   نیبام یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 - 1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6026271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم هیلک  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد   126 - 

دیلک یموینیمولآ  یگ  هلک  تس   50000 - 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجنز رتسگ  فدص  یزاس  هرقم  تکرش  یدرورهس  نابایخ  موس ، زاف  هرامش 1 ، یتعنص  کرهش  ناجنز  سردآ   :: سردآ سردآ

9 تعاس 15 - زا  یلخاد 130   02432221771 :: نفلت :: iran-transfo.comنفلت 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  دحاو  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060038000013 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649373 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  نامتخاس  بنج  یلحاس - ) ) یناساول دیهش  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31071235-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31071228-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیلک دیلک یموینیمولآ   یموینیمولآ یگیگ   هلک   هلک تاقلعتم - - تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

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

زا 73 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/myetj9d9v9dfc?user=37505&ntc=6026271
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6026271?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rx5ykpz64s3s3?user=37505&ntc=6026394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6026394?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025658 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  هناخ  دصر  ورهار  یشیامن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 main frame - 7 رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

 5 تاطابترا -  ناراکنامیپ - 
یریوصت -  یتو و  یاه  هاگتسد  ناگدنشورف - 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296708 :: نفلت :: vendor.mashhad.ir - ets.mashhad.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

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 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  کالم  هباشم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000541 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ولبات سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   TERMOSTAT یتراجت مان   V 250 ژاتلو  TH-h لدم یکیرتکلا  تاتسومرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش هناخ   هناخ دصر   دصر ورهار   ورهار یشیامن   یشیامن تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یکیرتکلا یکیرتکلا تاتسومرت   تاتسومرت ناونع : : ناونع 1919
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1147-PHD-15181-KM :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 16-09-1401 20-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6025806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاضاقت  قباطم   GC 8890 هاگتسد نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزومآ  یهاگشیامزآ و  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هدوب و  تسویپ  اضاقت  لیاف  یاضاقت 0140097- مهد - هاگشیالاپ  ** VIBRATION MONITORING SYSTEM دیرخ : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  اضاقت  نشیتوک  تامازلا و  قباطم  تاداهنشیپ 

1101097684000290 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT هدنزاس عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 لدم  proximity یترواجم روسنس  الاک :  مان 
سیئوس

ددع 6 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGIT یتراجت مان   VM600 لدم لاتیجید  جنس  هزرل  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا اضاقت  تامازلا  تسویپ و  لیاف  قباطم  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GC 8890GC 8890 هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2020

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012766 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تابر رلرتنک  ویارد  متسیس  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSC قیرح مالعا  ولبات  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
p030-01

1101003101000279 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  رادرب  هرهب  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  رثکادح 15  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  رابنا  لیوحت  لحم 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تابر تابر رلرتنک   رلرتنک ویارد   ویارد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2222

NSC p030-0 1NSC p030-0 1 قیرح   قیرح مالعا   مالعا ولبات   ولبات یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 2323
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"FIRE/ GAS DETECTION & PROTECTION SYSTEM 'THORN تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000310 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان   FIRE RAY 5000 لدم قیرح  مالعا  یروتوم  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  اضاقت  حرش  دیرخ و  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  همیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  هب   - 2

 . تسا هباشم  دک  ناریا  - 3

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

""FIRE/ GAS DETECTION & PROTECTION SYSTEM 'THORNFIRE/ GAS DETECTION & PROTECTION SYSTEM 'THORN ناونع : : ناونع 2424
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ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ 

1101091040000019 زاین :  هرامش 
ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
مالعتسا هرقف  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگ  تمیق  دعب  هعلاطم  قیقد  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: 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

یراذگراب یراذگراب تایئزج   تایئزج اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناگرگ   ناگرگ یناجرج   یناجرج میکح   میکح ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

2525
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نارهت هبعش 24  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امازلا تسویپ و  یدروارب  تاعطق  طیارش و  هب  هجوت  اب  هبعش  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلبق دیدزاب  اب 

1101090980000018 زاین :  هرامش 
نارهت راهچ  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1653885396 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  لداع  یدع و  نبرجح  نیب  یبرغ  نابایخ 196  موس  هکلف  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77888919-021  ، 77871500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77720001-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امازلا امازلا وو   تسویپ   تسویپ یدروارب   یدروارب تاعطق   تاعطق وو   طیارش   طیارش هبهب   هجوت   هجوت اباب   هبعش   هبعش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع
یلبق یلبق دیدزاب   دیدزاب اباب  

2626
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قفاب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرشب  قفاب  هبعش  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  بآ ) هیاپرب   ) قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 

1101091902000005 زاین :  هرامش 
قفاب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  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 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  حرشب  قفاب  هبعش  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  بآ ) هیاپرب   ) قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 

8981714673 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ینوکسم  یرادا  عمتجم  دادرخ -  راولب 15  ادتبا  ادهش -  نادیم  قفاب -  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32425071-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420725-035 :: 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

سخرس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000016 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-SPP TR-SPU لدم  in 4\3-1/2 زیاس یجنرب  سنج  یناشن  شتآ  بآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: 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

(( بآبآ هیاپرب   هیاپرب  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 2727

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 2828
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک لرتنک هتسد   هتسد -- یتعنص یتعنص لزید   لزید روتوم   روتوم تاتسومرت   تاتسومرت -- راجفنا راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد هفرط - - هفرط   44 یتساک   یتساک لیوک   لیوک نفنف   نغور - - نغور رتلیف   رتلیف یرزیل - - یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
دیلک دیلک -- ولو ولو تیگ   تیگ یتعنص   یتعنص ریش   ریش ردول - - ردول کیلوردیه   کیلوردیه متسیس   متسیس نغور   نغور راشف   راشف لماک   لماک جیگ   جیگ -- kVkV  245245 ژاتلو   ژاتلو زاف   زاف کتکت   یوق   یوق راشف   راشف یزاگ   یزاگ قرب   قرب دیلک   دیلک -- هنایار هنایار

یزاگ یزاگ قرب   قرب

2929
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( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007088 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 

نیمات
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/127 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک  رایاوه 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناژور کت  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF4M2012C یتعنص لزید  روتوم   c 83 تاتسومرت الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یزوریف دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   FTK 8072 لدم هنایار  لرتنک  هتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 145 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 145 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یرن هدند  رس  کی  طبار و  رس  کی  لاصتا  عون   63x63 mm زیاس یرمیلپ  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  رزیار  اب  دنلب  هتسد  ولو  تیگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
رواخ سراپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar 6 راشف

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 966  ردول  کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلزنم هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   E1 to Ethernet لوژام ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  فذح 

1101001017000622 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   RAISCOM یتراجت مان   convertor RC909-1E1 لدم یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شبن یسودرف  نابایخ  الاک  هنومن  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 64572772 اب  نکسم  کناب  نامتخاس  ییاخس  گنهرس 

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

75358221-021  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فذح فذح هلزنم   هلزنم هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل لاسرا   لاسرا مدع   مدع تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک     E1  to EthernetE1  to Ethernet لوژام   لوژام ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

3030

دربراک دربراک یراوید   یراوید تکارب   تکارب  -  - PCPC  هنایار هنایار هنایار - - هنایار هکبش   هکبش هداتسیا   هداتسیا کرکر   هنایار - - هنایار هکبش   هکبش تراک   تراک  -  - HDMIHDMI لباک   لباک هکبش   - - هکبش لباک   لباک یزلف -  -  یزلف کرکر   ناونع : : ناونع
یکیتسالپ یکیتسالپ یکیرتکلا   یکیرتکلا میس   میس رسرس    - - ییانشور ییانشور غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت

3131
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یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** یفرصم یکینورتکلا  تازیهجت  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم 
1101097684000286 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفاراولد یتعنص  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم   P-C RACK یتراجت مان   847B-X RACK-P-C لدم یزلف  کر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

یرضخ یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 300 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4433S لدم  HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رزخ شورس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   LOEWE یتراجت مان   FHD653 لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ایاتس تراجت  ناکین  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 8000 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

شخبرون زانهم  هدننک  هضرع  عجرم   CLIENT یتراجت مان   L300 لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یراجت  مان  دقاف   115WBKT دک ییانشور  غارچ  تازیهجت  دربراک  یراوید  تکارب  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ رتسگ  هنیهب  رون  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   NBGME یتراجت مان  هرمن 2/5  یکیتسالپ  یکیرتکلا  میس  رس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دات  دروم  لخاد  تخاس  امازلا "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291*09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج نارکبریپ و  هکبش  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09335127612 اتکی سدنهم 

هدنشورف اب  هیلخت  لمح و 
1101003543000192 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  هدنزاس  عجرم   TETA-42 لدم  80x80 cm زیاس تینوی  هداتسیا 42  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: 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 ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3232
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  دادعت 2/  / CP-1628-CP-443-1 ADVANCE هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسیمازلا یلامو  ینف  داهنشیپ  / دشابیم

1101092447001062 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماهر لتاس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   IF-964/ cp-443-5 لدم هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلامو ینف  داهنشیپ  / دشابیم تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  دادعت 2/  / CP-1628-CP-443-1 ADVANCE هکبش تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 08633492906 نفلت  رادیرخ / تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسیمازلا

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز جع  رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090564000090 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  252 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسا  رکذب  مزال  هلاسکی  ههام  یدقن 6 تخادرپ  تلهم  ناجنز -  رصعیلو  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515777978 یتسپ :  دک  جع ، )  رصعیلو (  ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770753-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770753-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CP- 1628-CP-443- 1  ADVANCECP- 1628-CP-443- 1  ADVANCE  هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3333

تسیل تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3434
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140005137 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6026254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یکینورتکلا و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هیال 3  یتیریدم  ، POE یرون ربیف  چیئوس  دیرخ  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000084 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

POEPOE  یرون یرون ربیف   ربیف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  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 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco asa 5515 X هکبش لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000545 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco ASA 5515-X لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

تاطابترا سراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک تشادهب  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 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000144 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلوادان زا  دعب  زور  ود  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  ناگیار  لمح  هنیزه  یمازلا  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco asa 5515 Xcisco asa 5515 X هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3737

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3838
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  EwS357AP لدم  EN Genius دنرب  indoor managed access point هاگتسد هیهت 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000493 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  EwS357AP لدم  EN Genius دنرب  indoor managed access point هاگتسد هیهت 40 - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  فذح  نیمات  دنیارف  زا  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تسویپ  قوف و  تاصخشم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/17 تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  14013608 تنیالک وریز  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش6025658 هناخ  دصر  ورهار  یشیامن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   EwS357APEwS357AP  لدم لدم   EN GeniusEN Genius دنرب   دنرب   indoor managed access  pointindoor managed access  point هاگتسد هاگتسد 4040 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

تنیالک تنیالک وریز   وریز دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیریدم6026085 نامتخاس  رد   NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 39)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8/24192 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/2215:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 15:00:001401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025740 :: هرازه هرازه :: 1401/09/2309:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 8 یرادرهش  رد  هیمطاف  ههد  مسارم  تامدخ  هئارا  تهج  یروآ  عمجو  بصن  هارمه  هب  توص  متسیس  یرهش و  نویزولت  هیارک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ ماما  نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

31295139 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مسارم مسارم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا تهج   تهج یروآ   یروآ عمجو   عمجو بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   توص   توص متسیس   متسیس وو   یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت هیارک   هیارک ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیدناش یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیدناش رهش  حطس  تهج  هرامش 16993 اهب  مالعتسا  قبط  ییزجود  یزیماگنر  خیم و  لگ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093148000040 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زیدناش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  دافم  قبط  اهب  مالعتسا  مرف  لیمکت  راک و  ینمیا  تیحالص  راک و  ماجنا  تیحالص  ندومن  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356135569 یتسپ :  دک  زیدناش ،  یرادرهش  یوضر 1 -  ردص  زیدناش -  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34283003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283006-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم حرش  هب  رالوس  یهدنامرف  نز و  کمشچ  ییامنهار ،  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  بصن ،  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسویپ

1101005361000223 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/10/01 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   خیم   خیم لگلگ   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

رالوس رالوس یهدنامرف   یهدنامرف وو   نزنز   کمشچ   کمشچ ییامنهار ،  ،  ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس بصن ،  ،  بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاه  هار  هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000194 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هیاپ )  اب  ولبات  دیرخ  یلصا (  هب  یعرف  یکیزیف  یزاس  نمیا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000534 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

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

دیریگب سامت  ینسح 05431166206  دمحم  یاقآ  اب  قوف  مالعتسا  تباب  لاوس  هنوگره  تهج  یمارگ  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یاه   یاه هار   هار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

 ( ( هیاپ هیاپ اباب   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ یلصا (  (  یلصا هبهب   یعرف   یعرف یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هچوک  ییاسانش  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093071000084 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-101 لدم  33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  یرهش  نابایخ  هچوک و  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هچوک   هچوک ییاسانش   ییاسانش ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  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 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ  هب  هنومن  سکعو  ینف  تاصخشماب  کالپددعرازه  20000 دادعت دشاب  یمندیرخ  کالمدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننگ نیمات  هدهع  هب  هریغو  بصنو  لاسرا  لیبقزا 

1101094175000062 زاین :  هرامش 
یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دماح هدننک  هضرع  عجرم  نایدمحا  دماح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   30x30 cm زیاس  mm 8 تماخض یسکلپ  سنج  مارگوتکیپ  کالپ  ولبات  الاک :  مان 
نایدمحا

ددع 20000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایاپات تادهعت  ماجنا  همان  تنامض  ناونع  هبار  یداهنشیپ  تمیق  %15 غلبمدادرارق داقعنا  نامزرد  مالعتسا  هدنرب  عوضوم  تیساسح  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیامازلا ینمیا  تیحالص  یهاوگ  تسارکذ  هب  مزال.دادرارق 

3819946996 یتسپ :  دک  یتعنص ،  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33132020-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33132022-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبقزا لیبقزا یبناج   یبناج یاه   یاه هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک تسویپ   تسویپ هبهب   هنومن   هنومن سکعو   سکعو ینف   ینف تاصخشماب   تاصخشماب کالپددعرازه   کالپددعرازه 2000020000 دادعت دادعت دشاب   دشاب یمندیرخ   یمندیرخ کالمدک   کالمدک ناونع : : ناونع
هدننگ هدننگ نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   هریغو   هریغو بصنو   بصنو لاسرا   لاسرا

4747

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

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

زا 73 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sk9pem8nqd2zf?user=37505&ntc=6026620
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6026620?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا قرش  یاهروحم  رد  یتلافسآ  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  ثادحا و  اب  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000428 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 : 
1401/09/23 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

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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  تیبرود  یرتاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000073 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/09/28 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

ناتسا ناتسا قرش   قرش یاهروحم   یاهروحم ردرد   یتلافسآ   یتلافسآ هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   ثادحا   ثادحا اباب   ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 4848

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط جنس (  (  جنس تعرس   تعرس تیبرود   تیبرود یرتاب   یرتاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  قبط  ددرت ، لرتنک  متسیس  برد و  ، UPS لاکیرتکلا ماجنا  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ

1101005428000206 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تساوخرد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد رایتخا  دیرخ  تساوخرد  رد  جردنم  یاهدنب  ندومن  هفاضا  ای  فذح  رد  ناتسرامیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   برد   برد ، ، UPSUPS لاکیرتکلا لاکیرتکلا ماجنا   ماجنا شیامرس ، ، شیامرس متسیس   متسیس هیبعت   هیبعت ینامتخاس ، ، ینامتخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5050
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تیالو 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوچراهچ میرف و  هارمه  ییوشک  تل  ود  ییا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151028025 دیدزاب 09366116863 -  یگنهامه  تهج  .دوش  مالعا  تمیق  امرفراک  شرافس  دیدزاب و  قبط 

1101095549000477 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اضریلع هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  رکناد  هدنزاس  عجرم  سکتپا  یتراجت  مان  یبعکم  رتم  زیاس  گنیدیالسا  لدم  یا  هشیش  سنج  ییوشک  رد  الاک :  مان 
یناتسغاب

بعکم رتم  1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج و ینف  دات  ارجا و  زا  دعب  ههام  ادودح 1  تخادرپ  هدننک -  نیمات  اب  بصن  ییاجباج و  یریگ ، هزادنا  هنومن و  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم رهش  رد  ربتعم  یگدنیامن  یاراد  ای  دهشم  یموب  احیجرت  بصن -

دوش ظاحل  یربراب  لاسرا و  بصن و  یاه  هنیزه  هیلک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: 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

گنیدیالسا گنیدیالسا لدم   لدم یایا   هشیش   هشیش سنج   سنج ییوشک   ییوشک ردرد   ناونع : : ناونع 5151
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نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000029 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  لیافو  تاصخشماب  قباطم  نانمس  یدعس  نادیم  یکناویا - - دورهاش یزکرم  - راسمرگ یزکرم  بعش  تهج  پالور )  ) یقرب هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  تسویپ  مالعتسا  یاه  لیاف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاهداهنشیپ  هب  تروصنیاریغرد  ددرگ  جرد  هبعش  تمیق 4 عومجم  تروص  هب  تسیاب  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: 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

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ./ تسویپ حرش  یط  یلیر  برد  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000248 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روشک  یلیر  عیانص  دربراک  لدم 4744   hp 7/5 ناوت  rpm 3000 روتوم رود  روتومورتکلا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشابهد 09127838671 یزادرپراک :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02833248046

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239826-028  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 5252

روتومورتکلا روتومورتکلا یلیر -  -  یلیر برد   برد روتوم   روتوم ناونع : : ناونع 5353

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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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم مالعتسا 2022/12/17عبنم لاسرا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  هورگ  امن -  کت  دنرب  یریوصت  نوفیآ  کرام BETTA و  ژاتلو 220  ددع  تومیر 2  نک  زاب  برد  رویسر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ وو     BETTABETTA  کرام کرام   220220 ژاتلو   ژاتلو ددع   ددع   22 تومیر   تومیر نکنک   زاب   زاب برد   برد رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 73 ھحفص 39 
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  تس  ویپ  طیارش  تیاعر  دشابیم  تسویپ  لیاف  تروصب  ینف  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101000103000371 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSR444H لدم یگنر  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیال 4  مراو  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  ینمهب  یاقآ  هرامش 09188151007  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بشبش ردرد   دید   دید اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تیال   تیال مراو   مراو تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555

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  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یگنر .  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیال 4  مراو  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  طیارش  تیاعر  یتسویپ ، لیاف  تروصب 

1101000103000373 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSR444H لدم یگنر  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیال 4  مراو  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  ینمهب  یاقآ  هرامش 09188151007  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000478 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  اسویپ  لیاف  قبط  تسا  تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: 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

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یگنر .  .  یگنر بشبش   ردرد   دید   دید اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تیال   تیال مراو   مراو تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر یتسویپ ، ، یتسویپ لیاف   لیاف تروصب   تروصب

5656

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تایئزج  قباطم  هپس  کناب  ناتسچولب  ناتسا و  تیریدم  نامتخاس  رد   NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ

1101004794000104 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دمحم هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOR هدنزاس عجرم   ENEO یتراجت مان   VKCD-1331-C لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ینادزی ناوضر 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

هنیزه هیلک.تسا  زاین  دروم   NVR یاههاگتسد اهنیبرود و  یناسرزورب  افرص  دشاب و  یم  راک  لاح  رد  فوصوم  نامتخاس  رد  یریوصت  تراظن  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  دهعت  رد  کناب  هب  لیوحت  بصن و  هلحرم  ات  یبناج  یاه 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم نامتخاس   نامتخاس ردرد     NVRNVR هاگتسد   هاگتسد وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR هتسبرادم نیبرود  شخپو  طبض  هاگتسد  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارت دراهددع 8  8

1101030733000381 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  دعب  هب  هام  تخادرپ 6 طیارش 

دشاب  یم  ناتسرامیب  بردات  هدنشورفاب  تخادرپ  هنیزه 
1 ددع NVR هتسبرادم نیبرود  شخپو  طبض  هاگتسد  تساوخرد 

تیاوارت دراهددع 8 8

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

ارت ارت   88 دراهددع   دراهددع NVR 8NVR 8 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود شخپو   شخپو طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5959
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  - تسویپ ینف  تایئزج  قباطم  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101004794000105 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-D420W لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هنیزه  هیلک.دشاب  یم  زاین  دروم   NVR یاههاگتسد اهنیبرود و  یناسرزورب  ضیوعت و  افرص  هدوب و  لاعف  رضاح  لاح  رد  یریوصت  تراظن  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  هلحرم  ات 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

لدم6026668  EN Genius دنرب  indoor managed access point هاگتسد هیهت 40
تسویپ لیاف  حرش  هب  EwS357AP

هحفص 23) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

6026489(CCTV) یرتموئودیو یبوریال و  وشتسش و  هحفص 6)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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 " ) " ) 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6026085 نامتخاس  رد   NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 39)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ارت6026546 دراهددع 8  NVR 8 هتسبرادم نیبرود  شخپو  طبض  هاگتسد  هحفص 39)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) pagingpaging  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011/17  / :: ع م یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6025602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیالاپ تکرش  نویسازیرموزیا 1400  کبس و  یاتفن  یاهدحاو  هب  طوبرم   INTRAPLANT PAGING متسیس یزادنا  هار  بصن و  دی  رخ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش تفن 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 1445-71365 قودنص  زاریش -  تفن  شیالاپ  تکرش  ناهفصا -  زاریش -  هداج  رتمولیک 22   :: سردآ سردآ

38171355 - 38-07138171013 :: نفلت :: WWW.SORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

paging :: 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

هب6025602 طوبرم   INTRAPLANT PAGING متسیس یزادنا  هار  بصن و  دی  رخ  یحارط 
نویسازیرموزیا 1400 کبس و  یاتفن  یاهدحاو 

هحفص 45) )  pagingpaging

نویسازیرموزیا نویسازیرموزیا وو   کبس   کبس یاتفن   یاتفن یاهدحاو   یاهدحاو هبهب   طوبرم   طوبرم   INTRAPLANT PAGINGINTRAPLANT PAGING متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیدی   رخرخ   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
14001400

6161
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " 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 دادعت  66   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

6025735FM200 یزاگ قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6025770NSC p030-01 قیرح مالعا  ولبات  یلصا  هحفص 16)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6026431"FIRE/ GAS DETECTION & PROTECTION SYSTEM 'THORN(16 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6026449 ینف  تاصخشم  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
.ددرگ یراذگراب  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6026702( بآ هیاپرب   ) قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)هیهت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاتسومرت6026843 - راجفنا دض  روتکتد  هفرط - یتساک 4  لیوک  نف  نغور - رتلیف  یرزیل - امد  روسنس 
-kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  - هنایار لرتنک  هتسد  - یتعنص لزید  روتوم 

یزاگ قرب  دیلک  - ولو تیگ  یتعنص  ریش  ردول - کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

لرتنک6025671 متسیس  برد و  ، UPS لاکیرتکلا ماجنا  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، تایلمع 
ددرت

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 36) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/720 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  زا 1401/9/19   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

stpc.ir :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025611 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 CTA1 & CTA2 قیرح دض  ششوپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 10  تدم 

لایر نیمضت 12.400.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06152172784 :: نفلت :: http://tender.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  نادارا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  (. تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  قبط   .) یسفنت هاگتسد  لماک  تس  دیرخ  زاین  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیناوخب

1101090222000126 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  نانمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  (. تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ) .یسفنت هاگتسد  لماک  تس  دیرخ  زاین  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513698686 یتسپ :  دک  نانمس ،  یزکرم  یرادرهش  یدعس  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329102-023  ، 33432200-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458875-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CTA1 & CTA2CTA1 & CTA2 قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 6262

لدم  4073502740735027 لدم یناشن   یناشن شتآ   شتآ یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک یساش   ) 09167441645 اب سامت  یلخاد  یالاک  هباشمدک  ناریارتم  18 دودح رورس  قاتا  قیرحدض  گنرو  بذاک  فک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هباه  هنیزه  یمامت  یمازلادیدزاب  ( کر

1101091427000014 زاین :  هرامش 
یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09167441645 اب سامت  یمسر  روتکافو  روتکاف  شیپ  هئارا  رتم  18 دودح رورس  قاتا  کر  یشک  یساشو  قیرح  دض  گنرو  بذاک  فک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 15 یمازلا  دیذزاب 

1814178793 یتسپ :  دک  یسابع ،  دیهش  هاگنامرد  تارباخم  بنج  یناقلاط  نابایخ  رهشرقاب  یررهش -  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55203464-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55203464-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

6025611CTA1 & CTA2 قیرح دض  هحفص 8)ششوپ  قیرح  ( قیرح

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

6025735FM200 یزاگ قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6025770NSC p030-01 قیرح مالعا  ولبات  یلصا  هحفص 16)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لدم 602599640735027 یناشن  شتآ  یسفنت  هحفص 8)هاگتسد  قیرح  ( قیرح

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

6026431"FIRE/ GAS DETECTION & PROTECTION SYSTEM 'THORN(16 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6026449 ینف  تاصخشم  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
.ددرگ یراذگراب  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

طیارش6026563 هب  هجوت  اب  هبعش  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا و 
یلبق دیدزاب  اب  امازلا  تسویپ و  یدروارب  تاعطق  و 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس قاتا   قاتا قیرحدض   قیرحدض گنرو   گنرو بذاک   بذاک فکفک   ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " 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

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

6026702( بآ هیاپرب   ) قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)هیهت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6026783 افطا  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 16)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6026790 قاتا  قیرحدض  گنرو  بذاک  هحفص 8)فک  قیرح  ( قیرح

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

تاتسومرت6026843 - راجفنا دض  روتکتد  هفرط - یتساک 4  لیوک  نف  نغور - رتلیف  یرزیل - امد  روسنس 
-kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  - هنایار لرتنک  هتسد  - یتعنص لزید  روتوم 

یزاگ قرب  دیلک  - ولو تیگ  یتعنص  ریش  ردول - کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6026431"FIRE/ GAS DETECTION & PROTECTION SYSTEM 'THORN(16 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاتسومرت6026843 - راجفنا دض  روتکتد  هفرط - یتساک 4  لیوک  نف  نغور - رتلیف  یرزیل - امد  روسنس 
-kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  - هنایار لرتنک  هتسد  - یتعنص لزید  روتوم 

یزاگ قرب  دیلک  - ولو تیگ  یتعنص  ریش  ردول - کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uv بسچرب اب   usm 180135 لدم نناک  یساکع  نیبرود  زنل  ددع  کی  ، دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000161 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
تراجت نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   USM لدم  mm 70-24 موز نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ماهم
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه.ددرگ  یم  عوجرم  الاک  یتساوخرد  هنومن  اب  تریاغم  هنوگره  تروص  رد  ، ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84895495-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 6565
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مال هب  یریگ  هزادنارازفا  مرن   IR-CUT رتلیفزهجم بوکسورکیم  لاصتا  روتبادآ  . 10MP- USB3 پوکسورکیم لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تقد 0.01 -  هشیش  هربیلاک 

1101091579000459 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   NOVEL یتراجت مان   HDCE-10C لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  هعطق  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لیوحت 20 زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

09155187915 رورنه : مناخ  سامت  هب  زاین  تروص  رد 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوکسورکیم بوکسورکیم لاصتا   لاصتا روتبادآ   روتبادآ . . 1010 MP-  USB3MP-  USB3  پوکسورکیم پوکسورکیم لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم لاتیجید و  بایزارت  نیبرود  تاقلعتم -  هیناث و  تقد 5  اب  نشیتسا  لاتوت  لماش - : ییارجا  تایلمع  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و نآ  - پملپ  بصن و  بایغ و  روضح و  هاگتسد  دیرخ  سناکرف -  هس  ای  ود   GPS هاگتسد زا  هدافتسا  طوبرم - 

میلگ هدایپ  روحم  ییارجا  تایلمع  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101005674000244 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناجریس نامرک ،  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

بش6025627 رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیال 4  مراو  تلاب  هتسب  رادم  هحفص 39)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید6025635 کر  هتسبرادم -  نیبرود  لماش :  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 26 
تروپ هکبش 8  چیئوس  کیتورکیم -  نتنآ  رواپ -  لوژام  تینوی   7

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم6025772 دک  ناریا  زا  یگنر .  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیال 4  مراو  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود 
دشاب یم  یمازلا  طیارش  تیاعر  یتسویپ ، لیاف  تروصب  ینف  تاصخشم  هدش  هدافتسا 

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6025801 یاه  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6025802 یاه  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش6025976 یکیفارت  یاه  نیبرود  یرادرهش و  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  هحفص 10)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6026012 رادم  هحفص 39)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روحم روحم ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ربرب   تراظن   تراظن هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یساکع6026020 نیبرود  هحفص 10)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

تیریدم6026085 نامتخاس  رد   NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 39)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیلک6026271 یموینیمولآ  یگ  هلک  تاقلعتم - هیلک  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  تازیهجت و  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ارت6026546 دراهددع 8  NVR 8 هتسبرادم نیبرود  شخپو  طبض  هاگتسد  هحفص 39)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6026759 نیبرود  بصن  هحفص 39)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بوکسورکیم6026835 لاصتا  روتبادآ  . 10MP- USB3 پوکسورکیم لاتیجید  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6026875 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  تیبرود  یرتاب  هحفص 30)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روحم6026882 ییارجا  تایلمع  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  هحفص 10)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458794 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3par 7200 زاس هریخذ  دراه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33par 7200par 7200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاعالطا متسیس  رورس  ردیزاس  هریخذ  تمرف   ) یا هفرح  رنکسا   70 - 80 ههد یرتسب  نارامیب  یاهدنورپ  ندومن  نکسا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هژاریت تکرش  نابیتشپ  هخسن  هیهتو  ناتسرامیب 

1101091936000594 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم  / دادعت 15000 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هدننک  نیمات  اب  اذغو  باهذ  بایا  هنیزهو  داد  رارق  یطو  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز فسوی  09179604889

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یتاعالطا   یتاعالطا متسیس   متسیس رورس   رورس ردیزاس   ردیزاس هریخذ   هریخذ تمرف   تمرف  ) ) یایا هفرح   هفرح رنکسا   رنکسا   7070 - - 8080 ههد ههد یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب یاهدنورپ   یاهدنورپ ندومن   ندومن نکسا   نکسا ناونع : : ناونع
 ( ( هژاریت هژاریت تکرش   تکرش نابیتشپ   نابیتشپ هخسن   هخسن هیهتو   هیهتو

6969
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(( 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -san storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 2  ربارب  فیدر   2

1101097587000223 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   ME4084 لدم  TB 200 تیفرظ  PowerVault ME4 Series زاس هریخذ  الاک :  مان 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تامدخ  مالعتسا و  لباق  لاس و  لقادح 2  یتناراگ  کرادم و  هارمه  هب  الاک  تلاصا  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -san storage :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعرب  تعاس  تدم 60  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  یمازلا و  هلاس  یکدی 5  تاعطق  نیمات  هلاسکی و  شورف 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

60258053par 7200 زاس هریخذ  دراه  هحفص 53)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ردیزاس6026026 هریخذ  تمرف   ) یا هفرح  رنکسا   70 - 80 ههد یرتسب  نارامیب  یاهدنورپ  ندومن  نکسا 
 ( هژاریت تکرش  نابیتشپ  هخسن  هیهتو  ناتسرامیب  یتاعالطا  متسیس  رورس 

هحفص 53) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6026392PowerVault ME4 Series زاس هحفص 53)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

ردیزاس6026026 هریخذ  تمرف   ) یا هفرح  رنکسا   70 - 80 ههد یرتسب  نارامیب  یاهدنورپ  ندومن  نکسا 
 ( هژاریت تکرش  نابیتشپ  هخسن  هیهتو  ناتسرامیب  یتاعالطا  متسیس  رورس 

هحفص 53) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6026790 قاتا  قیرحدض  گنرو  بذاک  هحفص 8)فک  قیرح  ( قیرح

PowerVault ME4 SeriesPowerVault ME4 Series زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 7070
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0140080- مهد - هاگشیالاپ  ** DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH DANFOSS دیرخ : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000291 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
درک داصتقا  تراجت  نیتمار  هدننک  هضرع  عجرم   DANFOSS یتراجت مان   MP10TK لدم راشف  تاتسونام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

حالف نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   DANFOSS یتراجت مان   AKS33 لدم هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
کرامناد هدنزاس  روشک   DANFOSS FZCO هدنزاس عجرم   DANFOSS یتراجت مان   FC-302P15KT5E لدم  KW 15 ناوت زاف  هس  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 

یدابآ شوخ  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا اضاقت  تامازلا  تسویپ و  لیاف  قباطم  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک -- هعطق هعطق روسنس   روسنس -- راشف راشف تاتسونام   تاتسونام ناونع : : ناونع 7171
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 0140081 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** DUCT TEMPERATURE SENSOR: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097684000298 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   KIEBACK AND PETER هدنزاس عجرم   KIEBACK AND PETER یتراجت مان   DU/05 لدم لاتیجید  راشف  فالتخا  روسنس  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DUCT TEMPERATURE SENSORDUCT TEMPERATURE SENSOR :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459765 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/25هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

6026098VIBRATION MONITORING SYSTEM هحفص 13)دیرخ : یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتوم6026399 رود  لرتنک  - هعطق روسنس  - راشف هحفص 57)تاتسونام  روسنس  ( روسنس

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

6026780DUCT TEMPERATURE SENSOR: هحفص 57)دیرخ روسنس  ( روسنس

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

تاتسومرت6026843 - راجفنا دض  روتکتد  هفرط - یتساک 4  لیوک  نف  نغور - رتلیف  یرزیل - امد  روسنس 
-kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  - هنایار لرتنک  هتسد  - یتعنص لزید  روتوم 

یزاگ قرب  دیلک  - ولو تیگ  یتعنص  ریش  ردول - کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 57)روسنس6026851 روسنس  ( روسنس

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 7373

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 " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:40هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6026247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس باه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

یراوید6025635 کر  هتسبرادم -  نیبرود  لماش :  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 26 
تروپ هکبش 8  چیئوس  کیتورکیم -  نتنآ  رواپ -  لوژام  تینوی   7

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6026247 باه  هحفص 60)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6026413POE یرون ربیف  چیئوس  دیرخ  هحفص 23)نیمات و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیئوس چیئوس باه   باه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-171-300 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-09-22هرامش عورش 16-09-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6025810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشمرخ هاگورین  روتارنژ (  گنیکج  راشف  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ روتارنژ گنیکج   گنیکج راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

PRESS SWITCH UNITED ELECTRICPRESS SWITCH UNITED ELECTRIC دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  یاضاقت 0140096- - مهد هاگشیالاپ   ** PRESS SWITCH UNITED ELECTRIC دیرخ : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101097684000299 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   UNITED ELECTRIC هدنزاس عجرم   UNITED ELECTRIC یتراجت مان   J120 لدم راجفنا  دض  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ناهوژپ تعنص  ایلیا  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

UNITED ELECTRIC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   UNITED ELECTRIC یتراجت مان   F110 لدم راجفنا  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   UNITED ELECTRIC هدنزاس عجرم   UNITED ELECTRIC یتراجت مان   xxxx لدم راجفنا  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 
ناهوژپ تعنص  ایلیا  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   UNITED ELECTRIC هدنزاس عجرم   UNITED ELECTRIC یتراجت مان   J120-680 لدم راجفنا  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 
ناهوژپ تعنص  ایلیا  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   UNITED ELECTRIC هدنزاس عجرم   UNITED ELECTRIC یتراجت مان   J120-189 لدم تازیهجت  راشف  چوس  الاک :  مان 
نیتسار تراجت  نیکت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا اضاقت  تامازلا  تسویپ و  لیاف  قباطم  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

روتارنژ6025810 گنیکج  راشف  چوس  هحفص 60)دیرخ  چوس  ( چوس

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

6026680PRESS SWITCH UNITED ELECTRIC هحفص 60)دیرخ : چوس  ( چوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

تامدخ6025740 هئارا  تهج  یروآ  عمجو  بصن  هارمه  هب  توص  متسیس  یرهش و  نویزیولت  هیارک 
مسارم

هحفص 30) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6026875 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  تیبرود  یرتاب  هحفص 30)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبتسد دنبتسد رگپاچ   رگپاچ // یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ // یدعب یدعب 22 ناوخدکراب ناوخدکراب //256256 ssdssd لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه // گیگ گیگ 88 مرمر // دیفس دیفس وو   هایس   هایس رتنیرپ   رتنیرپ //LEDLED چنیا چنیا 2424 روتینام روتینام ناونع : : ناونع
رامیب رامیب

7777
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رگپاچ / یترارح رتنیرپ  / یدعب 2 ناوخدکراب /256ssd لانرتنیا دراه  / گیگ 8 مر / دیفس هایس و  رتنیرپ  /LED چنیا 24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاعالطا یروانف  دحاو  یگنهامه  اب  ) رامیب دنبتسد 

1101005428000207 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  هشیدنا  نیمات  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هشارت هدنزاس  عجرم   FDK یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SSD B5 لدم  GB 256 تیفرظ  SATA3 هنایار هظفاح  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم  کدف  هظفاح  زادرپ 
هبعج 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   mm 50 قرو ضرع   MTP-CA110-V1.0 لدم یترارح  یکشزپ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA یتراجت مان   ZM400 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و - مالعتسا هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - یمازلا هدش  ءاضما  رهم و  روتکاف  شیپ  قاصلا  - یمازلا کیتامروفنا  یاروش  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام 3 تخادرپ - هزور 15 رثکادح شرافس  لیوحت  تلهم  (- IT(09127877342 دحاو یگنهامه  اب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 22  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000107 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

AOC یتراجت مان   2236SWA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یروکف  هرامش 09196626574  اب.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسا  ههام  لقادح 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیلک هحفص  سوم و  روتینام ، سیک ،   ) لماک رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030742000048 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  تساوخرد  درومو  دشاب  یم  هباشم  هدش 2231200093480017  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 36248973 035 یم  تسویپ  تسیل  قبط  طیارشو  ینف  تاصخشم 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 4
دشاب یم  دزی  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  برد  مالقا  لیوحت 

ددرگ یم  یفرعم   IT سانشراک دات  زا  سپ  مالعتسا  هدنرب 

8913783115 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  نمهب  ناتسرامیب  بنج  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36248021-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287198-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( دیلک دیلک هحفص   هحفص وو   سوم   سوم روتینام ، ، روتینام سیک ،  ،  سیک  ) ) لماک لماک رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 7979

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8080
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یالاک دیرخ  تیولا   ) دنوهپس یاقا  09167441645 اب سامت  هباشم  دک  ناریا  ( یلخاد یالاک   ) تسویپ حرش  هب  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یناریا

1101091427000013 زاین :  هرامش 
یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-T403 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپدرب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PIONEER یتراجت مان   XD11T لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CORSER هدنزاس عجرم   CORSER یتراجت مان   DDR4/1600 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M402N لدم  A4 دیفس هایس و  یرزیل  هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF625HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   5005U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت دوشیم  هداد  تدوعالاک  تریاغم  تروصرد  هزور  هیوست 15 ( یناریا  ) لخاد تخاس  یالاک  هدنشورف  اب  لاسرا  یمسر  روتکافو  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09167441645 اب

1814178793 یتسپ :  دک  یسابع ،  دیهش  هاگنامرد  تارباخم  بنج  یناقلاط  نابایخ  رهشرقاب  یررهش -  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55203464-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55203464-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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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دیحوت 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 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات طرش  هب   . ههام تخادرپ 4   . B9 لدم روتینام  یارب  نیپ  درگ 14  دیل  تداعس 3  ECG گنیروتینام لباک   . هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تازیهجت ینف  ناسانشراک  طسوت  یلاسرا  هنومن 

1101093727000372 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   REC3090EO-V001 هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد  تمواقم  اب   SAADAT یگنچرخ یکشم  درگ  تکوس  دیل  لباک 3  الاک :  مان 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 40 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013646 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پماتسا رهوج  یروتینامریز -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

دراه6025668 / گیگ 8 مر / دیفس هایس و  رتنیرپ  /LED چنیا 24 روتینام
رامیب دنبتسد  رگپاچ  / یترارح رتنیرپ  / یدعب 2 ناوخدکراب /256ssd لانرتنیا

هحفص 63) روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام یارب   یارب نیپ   نیپ   1414 درگ   درگ دیل   دیل تداعس  33   تداعس ECGECG گنیروتینام   گنیروتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 8181

پماتسا پماتسا رهوج   رهوج یروتینامریز -  -  یروتینامریز ناونع : : ناونع 8282

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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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lkjmz5gu27r9w?user=37505&ntc=6026468
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6026468?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3z9aeelu4gehf?user=37505&ntc=6026933
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6026933?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

چنیا6026042 روتینام 22  هحفص 63)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6026168( دیلک هحفص  سوم و  روتینام ، سیک ،   ) لماک هحفص 63)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6026416 هحفص 63)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6026468 یارب  نیپ  درگ 14  دیل  تداعس 3  ECG گنیروتینام هحفص 63)لباک  روتینام  ( روتینام

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

پماتسا6026933 رهوج  هحفص 63)یروتینامریز -  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

یراوید6025635 کر  هتسبرادم -  نیبرود  لماش :  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 26 
تروپ هکبش 8  چیئوس  کیتورکیم -  نتنآ  رواپ -  لوژام  تینوی   7

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6025801 یاه  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6025802 یاه  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیریدم6026085 نامتخاس  رد   NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 39)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ارت6026546 دراهددع 8  NVR 8 هتسبرادم نیبرود  شخپو  طبض  هاگتسد  هحفص 39)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6026759 نیبرود  بصن  هحفص 39)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101154 :: یهگآ یهگآ هرامش   جردهرامش خیرات  زا  سپ  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
همانزور رد  یهگآ 

nicico.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" همشچرس سم  عمتجم  ندعم  روما  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  روتارپا و  اب  رایس  یاه  لیقثرج  نیمات  : " عوضوم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ریز  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  رکذلا  قوف  هصقانم  عوضوم  دراد  رظن  رد  رازگ  هصقانم  ناونعب  ناریا  سم  عیانص  یلم  تکرش 

: دیامن راذگاو  تیحالص  دجاو  تاسسوم  ای  اه 
 : راک رصتخم  حرش  - 1

.لیذ " 5  " دنب رد  جردنم  لودج  حرش  هب  یپوکسلت  ربالاب  هاگتسدکی  تمالس و  یهاوگ  یاراد  رایس  لیقثرج  هاگتسد  نیمات 8 
.دنیامن تمدخ  هئارا   A،B،C یاهتفیش رد  رقتسم و  ندعم  روما  رد  هتعاس  تروصب 24  دیاب  اه  لیقثرج  هیلک 

.دنشاب هباشم  دراوم  اهکج و  سنالاب  موب ، هدمآ  نوریب  لوط  موب ، هیواز  راب ، لوکساب  هدنهد  ناشن  هلمج  زا  رگ  ناشن  روتینوم  هب  زهجم  دیاب  اه  لیقثرج  هیلک 
رد ..و ) بالق ، فلتخم ، یاهژانت  رد  لسکب  میس  عاونا  ینمیا ، روما  دات  اب  یناسنا  یورین  لمح  تکسب  هلمج  زا   ) تاریمعت ینابیتشپ  تهج  یبناج  تازیهجت  هیلک 

.دشاب هتشاد  دوجو  لیقثرج  ره  یارب  دیاب  فلتخم  طیارش  اهراب و 
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  اهلیقثرج  تخوس  هیهت  راکسیورس و  یرادهگن ، ریمعت ،

اهلیقثرج روتارپا  شزومآ  نیمات و 
.دنشاب هتشر  نیا  رد  دیفمراک  لاس  جنپ  لقادح  هقباس  یاراد  تمالس و  همانیهاوگ  لیقثرج ، هژیو  همانیهاوگ  کی ، هیاپ  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  اهروتارپا 

.دادرارق غالبا  خیرات  زا  هلاسکی ) هرود  هس  لماش   ) یسمش لاس   3 راک : ماجنا  تدم  - 2

.نامرک ناتسا  رد  عقاو  همشچرس ، سم  عمتجم  ناجنسفر ، ناتسرهش  یرتمولیک   55 راک : ماجنا  لحم  - 3
.دشاب یم  یکناب  همانتنامض  ذخا  لابق  رد  دادرارق  غلبم  دصرد   15 تخادرپ : شیپ  - 4

: هصقانم عوضوم  ماجنا  تهج  دادرارق  ریداقم  زیر  تامدخ و  حرش  ساسا  رب  زاین  دروم  تازیهجت  تالآ و  نیشام  لقادح  نیمأت  - 5
نت لیقثرج 160  - 
نت لیقثرج 50  - 
نت لیقثرج 25  - 
نت لیقثرج 10  - 

نت لیقثرج 100  - 
ربالاب - 

رب تاصقانم  رد  تکرش  یارب  یضاقتم  ندوب  تیحالص  دجاو  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیز طیحم  تشادهب و  ینمیا ، رظنم  زا  ناراکنامیپ  یبایزرا  لمعلاروتسد  ساسا 

( لایر درایلیم  هد   ) لایر لداعم 10،000،000،000  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هئارا  ییاناوت  ندوب  اراد 

:: سردآ سردآ

(034  ) 34303424 :: نفلت :: dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

عمتجم عمتجم ندعم   ندعم روما   روما زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   روتارپا   روتارپا اباب   رایس   رایس یاه   یاه لیقثرج   لیقثرج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8383

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 " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عمتجم6025766 ندعم  روما  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  روتارپا و  اب  رایس  یاه  لیقثرج  هحفص 69)نیمات  روتینوم  ( روتینوم

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6026581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  کالم  هباشم و  دک  ناریا  .دشاب  یم  یمازلا  رازفا  مرن  هیلوا   DRAFT هئارا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000543 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   GUANGZHOU TOFEE هدنزاس عجرم   GUANGZHOU TOFEE یتراجت مان   EJH لدم یهاگشیامزآ   HCHO و TVOC زاگ روزیلانآ  الاک :  مان 

رتسگ نایرآ  زاویا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هارمه6025917 هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ 
رازفا مرن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6026394 تازیهجت  دحاو  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ6026581  HCHO و TVOC زاگ هحفص 72)روزیلانآ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لدم6026668  EN Genius دنرب  indoor managed access point هاگتسد هیهت 40
تسویپ لیاف  حرش  هب  EwS357AP

هحفص 23) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بوکسورکیم6026835 لاصتا  روتبادآ  . 10MP- USB3 پوکسورکیم لاتیجید  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ   HCHOHCHO وو     TVOCTVOC  زاگ زاگ روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 73 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vvg8j43j6cd3a?user=37505&ntc=6026581
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6026581?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یقرب6026021 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 36) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 73 ھحفص 73 
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