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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 یدید   هبنشجنپ  2929   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   235,250هکس , 000235,250 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   422رالد , 090422 , تاراما090 تاراما مهرد   117,230117,230مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   220هکس ,990 , 000220 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,297رالد سیئوس050297,050 سیئوس کنارف   469,800469,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 137,500هکس , 000137,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع319,800319,800رالد ناتسبرع لایر   1لایر 14,7601 14,760

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 95,200هکس , 00095,200 , وروی000 ژورن465,850465,850وروی ژورن نورک   43,30043,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,522 , 00020 ,522 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   531دنوپ , 060531 , نپاژ060 نپاژ نینی   دصکی   335,900335,900دصکی

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5454))

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  • 20

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( 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 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

( 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  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " 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

یرادرهش6161558 ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/121/02/2/01/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/27هرامش زا   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ رپمآ 165  454 رپمآ ، ویارد 260  فیدر  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/700/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  ناریا  یزکرم  نها  گنس  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  دزی   :: سردآ سردآ

09132507656 :: نفلت :: WWW.ICIOC.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

رپمآ رپمآ 165165 رپمآ   رپمآ   454454 رپمآ ، ، رپمآ   260260 ویارد   ویارد فیدر   فیدر هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11
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ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هبنشجنپ  خروم 1401/10/29  زا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/03 یرادا 

ناریا  :: عبنم زورعبنم خروم 1401/11/3  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ

6161176 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  خیرات 1401/11/16  رد   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب  رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا  رب  تایلام  ینوناق و 9 % تاروسک  هیلک  اب  لایر  فقس 312.000.000.000  ات  دادرارق  دروآرب  غلبم 

یهاوگ کیتامروفنا و  یاروش  یرتویپماک  یاهتکرش  یدنب  هقبط  حرط  رد  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  هلیسو  نیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ یم  لمع  هب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اتفا )  ) ربتعم همان 

دشاب  یمناتسغاب  یرادرهش  شریذپ  دروم  یکناب  ربتعم  همانتنامض  یدقن و  زیراو  تروص  هب  هک  لایر  هصقانم 15.600.000.000  رد  تکرش  هدرپس 
کینورتکلا  تروص  هب  دابآ  مداخ  هبعش  یلم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 3.500.000  دانسا  تمیق 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگا  تبون  ود  پاچ  هنیزه 

اهدادرارق روما  ناتسغاب  یرادرهش  یلصا  مود  هلال  نابایخ  جع )   ) رصعیلو راولب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب  رایرهش  شردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir baghestan.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

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

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

2001001046000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161325 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه  تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه  تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
42,534,869,951 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,126,743,498 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1402/05/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیطسلف شبن خ  زاریش -   ، 7134696333 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 22

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6161830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  تعرس  شجنس  متسیس  ءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  25/000/000/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-- www.rrk.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

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نامز دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

lufc.ir :: عبنم jlndn jh shuj 14 l,voعبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FCS Delta دنرب یاه   Device یکدی مالقا  دیرخ  هصقانم  نامز  دیدمت  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

یرهش یرهش راطق   راطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش کیکی   طخطخ   تعرس   تعرس شجنس   شجنس متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 44

FCS DeltaFCS Delta دنرب   دنرب یاه   یاه   DeviceDevice یکدی   یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162402 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  شنار  متسیسءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  شنار  متسیسءاقترا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7600307048-T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : GEBHARDT AUTOMATION SYSTEM دیرخ 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 " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهشراطق یرهشراطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش کیکی   طخطخ   ناگوان   ناگوان شنار   شنار متسیسءاقترا   متسیسءاقترا ناونع : : ناونع 66

P/F : GEBHARDT AUTOMATION SYSTEMP/F : GEBHARDT AUTOMATION SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایسآ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ناهفصا  یرادرهش  هکبش  تحت  یتوص  نالعا  هناماس  صوصخ  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دوخ  یتاعالطا  کناب  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تاداهنشیپ  قباوس و  اهیدنمناوت  تاعالطا  لاسرا  هب  توعد  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا ، لاسرا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشکیزور  تعاس 15:00  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاتس لوژام  نیمات 1500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  نایسراپ ،  کینورتکلا  تراجت  تکرش  دحاو 6 ،  کالپ 42 ،  هنوگلگ ،  نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  لیوحت :  :: 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

یرادرهش یرادرهش هکبش   هکبش تحت   تحت یتوص   یتوص نالعا   نالعا هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 88

پاتس پاتس لوژام   لوژام   15001500 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sbank.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب یتخاس  ریز  رظن  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسار جردنم د  باسح  هب  لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ تاکرادت و  هرادا  لوا  هقبط  هیامرس ، کناب  کارا  نابایخ  شبن  ینرق ، دبهپس  نابایخ   :: سردآ سردآ

رتفد یهلا 84245206  حیبذ  یاقا   84245229 :: نفلت تیاس www.parsnamaddata.comنفلت ای   www.sbank.ir :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14011028-01 نارهت  یتارباخم  زکرم  یاهدننکوسکی  ییاجباج  ضیوعت و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : دانسا شورف  غلبم 
2000000

: همانتنامض غلبم 
لایر 600,000,000

:: سردآ سردآ

هارمه 09125052634 هرامش  هب  یزورون  مناخ  راکرس   :: 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

کناب کناب یتخاس   یتخاس ریز   ریز رظن   رظن دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم یاه   یاه هدننکوسکی   هدننکوسکی ییاجباج   ییاجباج وو   ضیوعت   ضیوعت تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 63 ھحفص 10 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN6150 متسیس یاه  تینوی  فلش و  هاگتسد  دیرخ 60  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://ea.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6162265 یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهشراطق6162402 یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  شنار  هحفص 5)متسیسءاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161634 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 17   - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یرادرهش  طسوت  یرهش  نویزیولت  ناگدننک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.zanjan.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 هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PTN6150PTN6150 متسیس   متسیس یاه   یاه تینوی   تینوی وو   فلش   فلش هاگتسد   هاگتسد   6060 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

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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ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001173000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161129 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج یاه  ناتسرهش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا 

ناتسدرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاه ناتسرهش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسدرک  ناتسا  یبونج 
95,499,126,920 یلام :  دروآرب 

لایر   4,775,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبونج یاه  ناتسرهش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

ناتسدرک  ناتسا 
14:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا  این  کلم  رختسا  یوربور  ناتابکا  جدننس خ   ، 6615763154 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

یاهروحم یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یبونج یبونج یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش

1414

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

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

2001001173000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161130 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش یاه  ناتسرهش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا 

ناتسدرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاه ناتسرهش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسدرک  ناتسا  یلامش 
93,466,555,270 یلام :  دروآرب 

لایر   4,674,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلامش یاه  ناتسرهش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

ناتسدرک  ناتسا 
14:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا  این  کلم  رختسا  یوربور  ناتابکا  جدننس خ   ، 6615763154 یتسپ :  دک  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یدهرامش  28 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس نمهب 1401   4 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 00:00   1401

00:00

pgbidboland.ir :: عبنم :عبنم یبایزرا دانسا  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
 : دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - تعاس 00:00 نمهب 1401   17 هبنشود ،

تعاس 00:00 نمهب 1401   17 هبنشود ،

6161313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  دنلب  دیب  زاگ  هاگشیالاپ  رذگور  یاهلپ  یور  رب  یتینما  یتظافح و  راصح  یارجا  تیاس و  لیردراگ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهروحم یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یلامش یلامش یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش

1515

هاگشیالاپ هاگشیالاپ رذگور   رذگور یاهلپ   یاهلپ یور   یور ربرب   یتینما   یتینما وو   یتظافح   یتظافح راصح   راصح یارجا   یارجا وو   تیاس   تیاس لیردراگ   لیردراگ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093968000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161350 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  تسویپ  یصوصخ  یمومع و  طیارش  دانسا و  قبط  ار  هژورپ  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  هشیدنا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  راذگاو  دناب ) هار و  هبتر 5  یاراد  لقادح   ) طیارش دجاو  لاعف 

نارهت  ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهش ینایرش  بختنم  رباعم  رد  هطوبرم  تالآ  نیشام  اب  ارجا  حلاصم و  هیهت  اب  یرپسا  مرگ  گنر  یکیفارت  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یارجا لحم  یئزج  ود  گنر  زا  هدافتسا  اب  رهش  حطس  هدایپ  رباع  یاهکولب  یزیمآ  گنرو  مجح  یصوصخ و   ، ینف تاصخشم  قبط  عطقنم  دتمم و  تروصب  هشیدنا 
لیدعت دقاف  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  لماش 9 % (، تسویپ  ) هژورپ تایلمع 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ راولب   - 3 زاف هشیدنارهش -  رایرهش -  ناتسرهش   ، 3354661949 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/11/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب لاد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یاه   یاه کولب   کولب یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

ینتب ینتب لاد   لاد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یلا 1401/11/17  زا 1401/11/4   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک

ناگریش  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یلا 1401/12/1  زا 1401/11/17   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یراک

6161572 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هب  طوبرم  یاهنویسادنف  یارجا  نینچمه  دابآدیز و  رهش  حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روبزم یاه 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  لداعم 1.217.619.682  دروآرب  دصرد  لقادح 5  غلبم  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابآدیز یرادرهش  دابآدیز  ناجریس - : یناشن  :: سردآ سردآ

رادرهش رتفد  سکفلت   03442394657 - 42395723 :: نفلت نفلت
03442394855

setadiran.ir :: 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 ردرد   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش خیرات   1401/10/28 دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/02 دانسا : تفایرد 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161576 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 9:30   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، دیامن مادقا  لیذ  تاصخشم  اب  یراتشون "  فورح  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا   " هب تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرم  رتم  ییزج 7000  ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا   1

ددع ییزج 170  ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رتم  زا 2  رتمک  یراتشون  فورح  ییامنهار و  یسدنه ،  لاکشا  یارجا   2
ددع ییزج 300  ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رتم  زا 2  رتشیب  یراتشون  فورح  ییامنهار و  یسدنه ،  لاکشا  یارجا   3

لوط رتم  ییزج 1000  ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رهش  حطس  رد  یروحم  یشک  طخ  یارجا   4
عبرم  رتم  ییزج 100  ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  یدعب  هس  صاخ و  لاکشا  اب  امرفراک  حرط  قبط  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا   5

عبرم رتم  ییزج 300  ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رهش  حطس  رد  امرفراک  حرط  قبط  ریگتعرس  یشک  طخ  یارجا   6

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  روسک  هیلک  باسحلا و  یلع  همیب  راک و 5 % ماجنا  نسح  هدرپس  % 10  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیارد یرادرهش  هدوب و  دادرارق  فرط  هدهع  هب  هبوصم 94/04/31  میقتسم  یاهتایلام  نوناق  هب  هجوت  اب  ییاراد ، ) هرادا  متسیس  رد  درکراک  تبث  تایلام (  تخادرپ 

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

تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  لوبق  ای  در و  رد  یرادرهش 

- تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ، یناشن  هب  مالعتسا  نویسیمک  یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تاعامتجا  نلاس 

1456 سامت :  زکرم   :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراتشون یراتشون فورح   فورح وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  هب  تیاغل 1401/11/17  خیرات 1401/11/04  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگریش  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  تیاغل 1401/12/01  خیرات 1401/11/17  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یراک

6161809 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار  هبنش  هس  زور   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طوبرم  یاه  نویسادنف  یارجا  نینچمه  دابآدیز و  رهش  حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس هینبا  یاهب  تسرهف  ساسارب  دانسا و  رد  جردنم  تایئزج  دروآرب و  اب  قباطم  دقن و  هجو  تروص  هب  یرادرهش  یراج  تارابتعا  لحم  زا  ار  روبزم  یاه  نیبرود 

1401

هنیزه یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  لداعم 1.217.619.682  هیلوا  دروآرب  اهب  نیمضت 5 % غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  دابآدیز  یرادرهش  .دوب  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد 

دابآدیز یرادرهش  دابآدیز  ناجریس  : یناشن  :: سردآ سردآ

42395723-03442394657 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03442394855 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6161325 تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاه یاه نویسادنف   نویسادنف یارجا   یارجا نینچمه   نینچمه وو   رهش   رهش حطس   حطس ردرد   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اهاه نیبرود   نیبرود هبهب   طوبرم   طوبرم

2 12 1

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

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

2001005130000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161558 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب  یرادرهش  ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم ینف  طیارش  تسویپ  هصقانم و  مرف  رد  تامدخ  حرش  اهالاک و  یمامت  ناتسغاب -  یرادرهش  ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دشاب یم  دوجوم 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   15,600,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یرادرهش  یلصا -  هلال 2  دابآ -  مداخ  ناتسغاب - رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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

باخرس یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090366000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161732 :: هرازه هرازه 11:00دکدک   تعاس :   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

غالبجواس  ناتسرهش  یزکرم  شخب  باخرس  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باخرس  یاتسور  یریوصت  شیاپ  هزورپ 

هتسبرادم نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   577,500,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 11:00  1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا  ناتسا :   :: سردآ سردآ
غالبجواس  رهش : 

 3336159438 یتسپ :  دک 
باخرس یاتسور  - غالبجواس ناتسرهش  - زربلا ناتسا 

:: 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

یرادرهش یرادرهش ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

اتسور اتسور یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هزورپ   هزورپ ناونع : : ناونع 2323

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

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

2001050272000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162265 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا  یروانف  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,910,830,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/12/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  تیالو - نادیم  لباب -  ، 4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6161176 شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6161325 تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6161572 حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش و6161809 حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو 
اه نیبرود  هب  طوبرم  یاه  نویسادنف  یارجا  نینچمه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  دنامسپ -  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161465 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغ نامتخاس  یگنر  دیفس و  هایس و  قاروا  ریثکت  یپکوتف و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف  هبتر - دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس ینف  هنیاعم  بنج  ریدغ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  راولوب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05133233220 - 05133233267 - 051338555000 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6161115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیاپلگ قیرح  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادارق بلاق  رد  تسویپ  هب  ارجا  مزاول و 
1101003543000215 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/11/06 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یگنر   یگنر وو   دیفس   دیفس وو   هایس   هایس قاروا   قاروا ریثکت   ریثکت وو   یپکوتف   یپکوتف تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

ناگیاپلگ ناگیاپلگ قیرح   قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 63 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bdp8yebs8umjx?user=37505&ntc=6161465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6161465?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d6tu3xsctfvhd?user=37505&ntc=6161115
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6161115?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008778 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یژایلآ  دالوف  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMOVERT-6SE7O23-4EP50-Z+C13+D72 لدم یکینورتکلا  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

JOVE VIDEO COMMUNICATION Ltd هدنزاس عجرم   JOVE VIDEO یتراجت مان   ZD325D لدم  Digital baby monitor هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یناقرق ییاضر  زاین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   POWER SYPPLY INTERFACE 40A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KINCO هدنزاس عجرم   KINCO یتراجت مان   TOUCH PANEL IPC لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33590  ییاوه  کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   DIODE PRECHARGE یتراجت مان   TGLS400462000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لنپ لنپ یتارباخم - - یتارباخم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس -- هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا - - یکینورتکلا روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع
...و ...و موتسلآ -  -  موتسلآ ویتوموکل   ویتوموکل یرتاب   یرتاب ژراش   ژراش هعطق   هعطق دوید   دوید  -  - HMIHMI

2727
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6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6162142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   66 ES7ES7  لاتیجید لاتیجید یدورو   یدورو لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 2828
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  متسیس  لرتنک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001295 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یر راک  لعشم  هدننک  هضرع  عجرم   Solenoid Valve یتراجت مان  لدم 0845070  جیکپ  یقرب  ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناسارخ نیئتورپ  ناراهب  هدننک  هضرع  عجرم   TOUCH SCREEN لدم  1600x600 mm داعبا یلومعم  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلومعم یلومعم لناپ   لناپ -- جیکپ جیکپ یقرب   یقرب ریش   ریش ناونع : : ناونع 2929
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت  - تسویپ لیاف  قباطم  هدش  هیارا  یاهربمان  تراپ  اب  " - SMOKE DETECTOR "XTRALIS VESDA یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  توافتم  رادقم  اب  الاک  ملق  لماش 5 

1101096783000598 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/12 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدوب هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قباطم  هدش  هیارا  یاهربمان  تراپ  اب  " - SMOKE DETECTOR "XTRALIS VESDA یکدی تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  توافتم  رادقم  اب  الاک  ملق  لماش 5  اضاقت.ددرگ  لاسرا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3030
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NACL لاتیجید ملق  جنس -  تبوطر  ای  رتمومرت  جنس -  داب  جنس -  راشف  یوق -  راشف  گنلیش  یناشنشتآ -  موف  تست  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000446 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
بونج هنب  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  تلاپ   in 3/4 زیاس لیتسا  وچوئاک و  سنج  یوق  راشف  گنلیش  الاک :  مان 

رتم 11 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - ددرگ تسویپ   pdf تمرف رد  هناگادج و  تروص  هب  تسویپ و  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینف و  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  گولاتاک  - تسا لوبق  دروم  فلتخم  یاهدنرب  اب  داهنشیپ  - موف تست  یناشنشتآ  مالقا  - تخادرپ شیپ  نودب  یرابتعا و  دیرخ 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312277-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دادرارق  بلاق  رد  راک  تسویپ  تسیلود  قبط  قیرح  مالعا  یارجا  مالقا 2- ریاسو  لباک  دیرخ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000264 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و   mm^2 0/75 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0560705 حرط یلوتفم  کت ال  یسم 0/75  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف  اب  تایلامو  همیب  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک  دادرارق 3- بلاق  رد  راک  هدنشورف 2- اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلامک سدنهم  دیدزاب 09155105856 تهج  یگنهامه  یمازلا 5- دید  زاب  -4

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38436868-051  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: 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

NACLNACL لاتیجید   لاتیجید ملق   ملق جنس -  -  جنس تبوطر   تبوطر ایای   رتمومرت   رتمومرت جنس -  -  جنس داب   داب جنس -  -  جنس راشف   راشف یوق -  -  یوق راشف   راشف گنلیش   گنلیش یناشنشتآ -  -  یناشنشتآ موف   موف تست   تست مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3131

قیرح قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا  - - مالقا مالقا ریاسو   ریاسو لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدددع ود  Fm200 کیتاموتا یزاگ  قیرح  ئافطا  ددع و  شالف 3 ریِژآ  ددع و  تسیب  Hwsd-01 لدمازگه میس  یبروتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک

1101094428000070 زاین :  هرامش 
داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   CSH-01 لدم قیرح  مالعا  یبیکرت  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس  تراجت 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم هداد  تدوع  درکراک  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: 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

هاگتسدددع هاگتسدددع ودود   Fm200Fm200 کیتاموتا   کیتاموتا یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح ئافطا   ئافطا وو   ددع   ددع شالف  33 شالف ریِژآ   ریِژآ وو   ددع   ددع تسیب   تسیب Hwsd-0 1Hwsd-0 1 لدمازگه   لدمازگه میس   میس یبروتکتد   یبروتکتد ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک

3333
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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 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  نپاژ /  GASTEC تکرش تخاس   GV-110S لدم ینوتسیپ  روتکتد )  بویت  پمپ   ) زاگ یرادرب  هنومن  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  تسا / 

1101092447001343 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   BIOTECNICA یتراجت مان  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  هنومن  شکم  پمپ 5331516  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا تسا /  هباشم  دک  ناریا  نپاژ /  GASTEC تکرش تخاس   GV-110S لدم ینوتسیپ  روتکتد )  بویت  پمپ   ) زاگ یرادرب  هنومن  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  هاگشیالاپرد /  لیوحت  تسا /  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگیاپلگ6161115 قیرح  هحفص 20)مالعا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینوتسیپ ینوتسیپ روتکتد )  )  روتکتد بویت   بویت پمپ   پمپ  ) ) زاگ زاگ یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 3434
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  یگدیسر  تهج.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب  تنرتنیا  هکبش  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000407 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAP4410N لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3535
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  - Kvm switch Usb-Vga 2port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000839 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/183/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 8 دیدج  تیاس  رد 20   it تازیهجت بصن  ارجا و  تهج  راکنامیپ  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

تروپ تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 3636

88 زاف   زاف دیدج   دیدج تیاس   تیاس   2020 ردرد     itit تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ارجا   ارجا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 3737
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/229/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/3عبنم ات  خیرات 1401/10/28  زا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161562 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ع) اضر ماما  زکرم  وفاک 41  PCM فذح حرطو  نارانچ 40   GN0854 لحم رد  تعیبط  یوک   GN0850 رایس یاهتیاس  یرونربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/230/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161717 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفاک 41 PCM فذح حرط  نارانچ 40 و   GN0854 لحم رد  تعیبط  یوک  GN0850 رایس یاهتیاس  یرونربیف  حرط  یارجا  تباب  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ع9 اضر ماما  زکرم 

:: 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

یرونربیف یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

تیاس تیاس یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا تباب   تباب تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1655669 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجوز لوژام 25  یسدع 04 و  روتکناک  دیرخ  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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   router cisco 1941 security k9 ددع و کی  سلریاو  نودب   modem tenda تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم   leased طخ یرارقرب  روظنم  هب  دراوم 
یرظنم 09132128982 یاقآ  اب  یگنهامه 

1101003365000215 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجوز یجوز   2525 لوژام   لوژام وو     0404 یسدع   یسدع روتکناک   روتکناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4141

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0046506-T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   : یدنب هقبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تینوی ریافیتکر  دیرخ   : عوضوم

:: 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

مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاضاقت  قباطم  تنیوپ  سسکا  نتنآ  ملق   1 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000241 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA5110G لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبق .ددرگیم  تخادرپ  یضاقتم  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هجو  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهعرب  مشق  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدان 09300930672 / یثایغ دیرخ : سانشراک  .دیئامرف  یگنهامه  دیرخ  سانشراک  اب  الاک  لاسرا  زا 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی ریافیتکر   ریافیتکر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زاف  سنسیال  لاسرا  هیهت و  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000124 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یباخرس نیدلارخف  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FAZ-100C لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09171673618 سامت هرامش  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   programable processor module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001296 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4444

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  دحاو  عیمجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000087 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  عیمجت  - 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دوش  یم  یرادیرخ  هدنشورف  کی  زا  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/10/28   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راولب زاف 2  یهافر  نکاما  زا  دحاو  زیهجت 6  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

6161429- هنایار لاوریاف  هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  یکینورتکلا - روتوم  رود  لرتنک 
...و موتسلآ -  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید   - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو عیمجت   عیمجت ناونع : : ناونع 4646

راولب راولب   22 زاف   زاف یهافر   یهافر نکاما   نکاما زازا   دحاو   دحاو   66 زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 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 63 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یتعنص6162142 نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  هحفص 20)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006008000078 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایمیک نارتسگ  ماف  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 یزلف هکشب  دیفس  گنر  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

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

یکیفارت درس  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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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نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  یتسپدک  وناوهآ و  یرادرهش  یقیفلت  کالپ  تخاس  دیلوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001528000101 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 733 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515894931 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تعنص  ملع و  راولب  اضر  ماما  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372115-023  ، 33322277-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقیفلت یقیفلت کالپ   کالپ تخاس   تخاس وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  اب  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  رباع  هاگرذگ  طوطخ  یارجا  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  ناربراک 

1101001423000221 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یتناراگ یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  قبط  راد  سنف  دنبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000635 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 110 روتوم ناوت   m 5-2/5 لوط  AGSA406EF2 لدم هفیدر  راد 2  سنف  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ  رتسگ  نامرآ 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تیور  لحم  زاین  تروصرد  یزادنا .  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(09166528157  ) .دوش یگنهامه  نسیحم  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هفیدر هفیدر   22 راد   راد سنف   سنف یوزاب   یوزاب یکیناکمورتکلا   یکیناکمورتکلا کرحتم   کرحتم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 5151

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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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  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 07 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  تنامض  لاس  کی  اب   DS-2CD2143GO-I لدم نژیوکیاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000144 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-CD77P لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لکد  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000280 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناراکنامیپ.دشابیم ( راکنامیپ ) هدنشورف هدهع  هب  تاموزلم  رگیدو  نویسادنوف  یارجا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لیاسو  تامزاول و  هیلک  لمح  هیلرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنراد رارق  تیولوا  رد  یلحم 

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا سراپ   سراپ تنامض   تنامض لاس   لاس کیکی   اباب     DS-2CD2 143GO- IDS-2CD2 143GO- I لدم   لدم نژیوکیاه   نژیوکیاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5252

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لکد   لکد اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نماس یرادرهش   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناریا لسکیپاگم  رظان 5  یاهنیبرود  فیدر (  ددرگ 10  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050221000014 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نماس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یناریا لسکیپاگم  رظان 5  یاهنیبرود  فیدر (  ددرگ 10  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6576139743 یتسپ :  دک  نماس ،  یرادرهش  یبرغ - علض  هر )  ) ماما نادیم  هب  هدیسرن  - ءادهش راولب  - نماس ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422223-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422821-081 :: 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

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 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لسکیپاگیم  یاو 5 زنلاب  سکیف  ماد  نیبرود  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000509 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5212F لدم سکیف  ماد  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعتاب دشاب  یم  تسویپ  یتساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

ددرگ یمن  یسررب  تخادرپ  دعوم  زا  رتمک  یاه  تساوخرد  ناتسرامیب  یلام  طیارش  هب  هجوت  اب  دعب  هب  هام  تخادرپ 6  طیارش 

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

(( یناریا یناریا لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 رظان   رظان یاهنیبرود   یاهنیبرود فیدر (  (  فیدر   1010 ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سانجا   سانجا هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 5454

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لسکیپاگیم   لسکیپاگیم 55 یاو   یاو زنلاب   زنلاب سکیف   سکیف ماد   ماد نیبرود   نیبرود تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5555

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6161429- هنایار لاوریاف  هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  یکینورتکلا - روتوم  رود  لرتنک 
...و موتسلآ -  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید   - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگیاپلگ6161115 قیرح  هحفص 20)مالعا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6161619 مالعا  یارجا   - مالقا ریاسو  لباک  هحفص 23)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ6162228 قیرح  ئافطا  ددع و  شالف 3 ریِژآ  ددع و  تسیب  Hwsd-01 لدمازگه میس  یبروتکتد 
لرتنک هاگتسدددع  ود  Fm200 کیتاموتا

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنرتنیا6161261 هکبش  هحفص 27)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6162141 هکبش  تنیوپ  هحفص 27)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ددرت  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000069 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ دنمشوه  رتسگ  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  نام  یتراجت  مان   PT200CKF لدم تشگنا  رثا  زمر و  تراک و  اب  ددرت  هدننک  لرتنک  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ددرت  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

ددرت6162219 لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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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

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دض برد.ددع  ود  قیرح 210*160. دض  برد.تخل  ود   154*214 داعبا هب  تبوطردض  برد  بصن  تخاس و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
110*215  . لفق ددع  ود  هارمه  هب  تقرس 

1101050194000287 زاین :  هرامش 
نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

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

ود هارمه  هب  تقرس  دض  برد.ددع  ود  قیرح 210*160. دض  برد.تخل  ود   154*214 داعبا هب  تبوطردض  برد  بصن  تخاس و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
110*215  . لفق ددع 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33483000-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: 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

ناگیاپلگ6161115 قیرح  هحفص 20)مالعا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دض6161207 برد.تخل  ود   154*214 داعبا هب  تبوطردض  برد  بصن  تخاس و  هباشم  دک  ناریا 
110*215  . لفق ددع  ود  هارمه  هب  تقرس  دض  برد.ددع  ود  قیرح 210*160.

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6161619 مالعا  یارجا   - مالقا ریاسو  لباک  هحفص 23)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ6162228 قیرح  ئافطا  ددع و  شالف 3 ریِژآ  ددع و  تسیب  Hwsd-01 لدمازگه میس  یبروتکتد 
لرتنک هاگتسدددع  ود  Fm200 کیتاموتا

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دضدض برد.ددع   برد.ددع ودود   .. 160160 ** 2 102 10 قیرح   قیرح دضدض   برد.تخل   برد.تخل ودود     154154** 2 142 14 داعبا داعبا هبهب   تبوطردض   تبوطردض برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
1101 10 ** 2 152 15  . . لفق لفق ددع   ددع ودود   هارمه   هارمه هبهب   تقرس   تقرس
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(( 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دود6161263 مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 23)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ6162228 قیرح  ئافطا  ددع و  شالف 3 ریِژآ  ددع و  تسیب  Hwsd-01 لدمازگه میس  یبروتکتد 
لرتنک هاگتسدددع  ود  Fm200 کیتاموتا

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینوتسیپ6162251 روتکتد )  بویت  پمپ   ) زاگ یرادرب  هنومن  هحفص 23)پمپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتسلهچ  هزوم  غاب  نزاخم  ریگدزد  هاگتسد  یزادنا  هار  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق 
یرهوگ 09138028612 مناخ  اب  یگنهامه 

1101003365000213 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوم هزوم غاب   غاب نزاخم   نزاخم ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5858
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاطبا یراذگ  تمیق  هدنشورف  طسوت  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  تروص  رد  تسویپ (  هنومن  قبط  رپمآ  تلو 2.3  یرطاب 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگیم

1101094897003313 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تافرش هنیدم  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   LONG یتراجت مان  لدم 2/312   A 2/3 نایرج تدش   V 12 ژاتلو وردوخ  ریگدزد   UPS یرتاب الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  .ددرگ  دیق  روتکاف  شیپ  رد  یداهنشیپ  دنرب  .تسا  دیئات  دروم  رازاب  رد  دوجوم  یاهدنرب  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور روتکاف 7  هبوست  .ددرگیمن  تخادرپ  هناگادج  .ددرگ  ظاحل  یراذگ  تمیق 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هزوم6161496 غاب  نزاخم  ریگدزد  هاگتسد  یزادنا  هار  هحفص 44)سیورس و  ریگدزد  ( ریگدزد

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

طسوت6162180 روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  تروص  رد  تسویپ (  هنومن  قبط  رپمآ  تلو 2.3  یرطاب 12 
( ددرگیم لاطبا  یراذگ  تمیق  هدنشورف 

هحفص 44) ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاطبا لاطبا یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق هدنشورف   هدنشورف طسوت   طسوت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تسویپ (  (  تسویپ هنومن   هنومن قبط   قبط رپمآ   رپمآ   2 .32 تلو  3. تلو   1212 یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع
(( ددرگیم ددرگیم

5959
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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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ نیبرود  هاگتسد  دیرخ 30  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

طابترا6161231 سراپ  تنامض  لاس  کی  اب   DS-2CD2143GO-I لدم نژیوکیاه  هحفص 38)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6161429- هنایار لاوریاف  هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  یکینورتکلا - روتوم  رود  لرتنک 
...و موتسلآ -  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید   - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6161572 حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اتسور6161732 یریوصت  شیاپ  هحفص 17)هزورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6161747 تسیل  قبط  لکد  اب  هتسب  رادم  هحفص 38)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش و6161809 حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو 
اه نیبرود  هب  طوبرم  یاه  نویسادنف  یارجا  نینچمه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رظان 61619245 یاهنیبرود  فیدر (  ددرگ 10  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  هیلک 
( یناریا لسکیپاگم 

هحفص 38) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6161929 تسیل  قبط  لسکیپاگیم  یاو 5 زنلاب  سکیف  ماد  نیبرود  هحفص 38)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمشچ6162125 نیبرود  هحفص 17)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمشچ یمشچ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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مق کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS بو تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050006000003 زاین :  هرامش 

مق کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
NAS(4bay  ) زاس هریخذ  هاگتسد  ددع  کی  - 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یناریا  احیجرت  دروم  یالاک  -3 دشاب تسویپ  روتکاف  قبط  دراوم  یمامت  -2 دشاب یموب  احیجرت  هدننک  نیمات  تکرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718744815 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یوربور  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36167141-025  ، 36167102-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36625021-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  عمتجم  یزکرم و  رتفد  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  دراوم  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020026000020 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Z4 + classic لدم لارتناس  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یرورض  ینف  مالعتسا  هئارا  هکنیا  نمض  دشابیم  یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3714967716 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هاپس  هدکشناد  بنج  یتالحم  دیهش  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221053-025  ، 37234883-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222101-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NASNAS بوبو   تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6161

Z4 + c lass icZ4 + c lass ic لدم   لدم لارتناس   لارتناس نفلت   نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 6262
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یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   QNAP TVS-872XT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع راهچ   WD Black 4TB 3.5inch

( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریغ  هب  یلک  حرش  قباطم  طقف  () هباشم اهدک  ناریا  )
1101005865000244 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-872X-I3-8G لدم  TB 80 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دنلیات هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ  BLUE لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کاریژآ تراجت  نایک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه 

( یلک حرش  اب  قباطم  طقف  هباشم  اهدک  ناریا  )

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: 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

6161429- هنایار لاوریاف  هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  یکینورتکلا - روتوم  رود  لرتنک 
...و موتسلآ -  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید   - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6161484NAS بو تحت  زاس  هریخذ  هحفص 46)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6162171Z4 + classic لدم لارتناس  نفلت  هحفص 46)زکرم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتنیا6162189 کسید  دراه  هکبش - تحت  زاس  هحفص 46)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هکبش - - هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6363
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(( 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

هفیدر6162211 راد 2  سنف  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ید 1401   28 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:00 نمهب 1401   8 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   14:00

tamin.mci.ir :: عبنم نمهب 1401عبنم  8 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

6161506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رواپ  هاگتسد  دیرخ 174  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81712581  - یناگرزاب 81712508  81719210 :: نفلت :: tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مناخسکف  ) k.ahmadi@mci.ir یلوچریم ) مناخ   ) A.Mirchuli@mci.ir :: لیمیا لیمیا
( یدمحا

رورس  :: 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

دض6161207 برد.تخل  ود   154*214 داعبا هب  تبوطردض  برد  بصن  تخاس و  هباشم  دک  ناریا 
110*215  . لفق ددع  ود  هارمه  هب  تقرس  دض  برد.ددع  ود  قیرح 210*160.

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رورس6161506 رواپ  هاگتسد  هحفص 49)دیرخ 174  رورس  ( رورس

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

یزاگ6162228 قیرح  ئافطا  ددع و  شالف 3 ریِژآ  ددع و  تسیب  Hwsd-01 لدمازگه میس  یبروتکتد 
لرتنک هاگتسدددع  ود  Fm200 کیتاموتا

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ  174174   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس 1 نالعا  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000417 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریبدت انیب  ناشیدنا  ریصب  هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  انیب  ناشیدنا  ریصب  هدنزاس  عجرم  لاوریاف  یتراجت  مان   WLSH-1040 لدم کوش  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1,166 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6161471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ  اب  قباطم  هدوب  هباشم  دک  ناریا  هطوبرم -  یاهروسنس  رتیمسنارت VEGA و  لول  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  هناگادج 

1101096783000597 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   VEGA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   VEGAPULS-64 لدم رادار  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/02/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  اب  قباطم  هدوب  هباشم  دک  ناریا  هطوبرم -  یاهروسنس  رتیمسنارت VEGA و  لول  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WLSH- 1040WLSH- 1040 لدم   لدم کوش   کوش روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6565

هطوبرم هطوبرم یاهروسنس   یاهروسنس وو     VEGAVEGA  رتیمسنارت رتیمسنارت لول   لول یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6666
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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 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985008780 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتلغ کتلغ کیلوردیه   کیلوردیه ردنلیس   ردنلیس هتسوپ   هتسوپ وو   یدنب   یدنب بآبآ   گنیر   گنیر وو   لپلپ   روتکناک  77   روتکناک وو   روسنس   روسنس وو   گنیریب   گنیریب هعومجم   هعومجم  - - هیلخت هیلخت ریش   ریش لماک   لماک گنیریب   گنیریب ناونع : : ناونع
یژویفیرتناس یژویفیرتناس یکیرتکلا   یکیرتکلا پمپ   پمپ یدالوف   یدالوف لماک   لماک گنیریب   گنیریب تازلف -  -  تازلف درون   درون

6767
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل دشاب  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  هباشم  دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  تنب  روتالیتنو 840  نژیسکاروسنسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف تقد 

1101091684001379 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناردارب رالیچلاش و  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   SLE یتراجت مان   SLE2000 لدم یسفنت  دربراک  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تقد  افطل  دشاب  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  هباشم  دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  تنب  روتالیتنو 840  نژیسکاروسنسدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل افطل دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ههام   ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ   ircirc دکدک   یاراد   یاراد تنب   تنب   840840 روتالیتنو   روتالیتنو نژیسکاروسنسدیرخ   نژیسکاروسنسدیرخ ناونع : : ناونع
دامرف دامرف تقد   تقد

6868

 ...  ... وو روتارنژ   روتارنژ روتوم   روتوم دربراک   دربراک   CTPCTP  دمن دمن هساک   هساک ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985008784 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف 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

6161288WLSH-1040 لدم کوش  هحفص 49)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هطوبرم6161471 یاهروسنس  رتیمسنارت VEGA و  لول  یکدی  هحفص 49)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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 روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدنب و6161625 بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم   - هیلخت ریش  لماک  گنیریب 
یکیرتکلا پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  تازلف -  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ 

یژویفیرتناس

هحفص 49) روسنس  ( روسنس

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

هباشم6161744 دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  تنب  روتالیتنو 840  نژیسکاروسنسدیرخ 
دامرف تقد  افطل  دشاب  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا 

هحفص 49) روسنس  ( روسنس

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

6162327 ... روتارنژ و روتوم  دربراک   CTP دمن هحفص 49)هساک  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  تاصخشم و  قبط  رتیم  سنارت  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003307 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا زادگ  رید  یاه  هدروارف  هدننک  هضرع  عجرم   GW150A5 لدم  bar 0/04 راشف میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیم رتیم سنارت   سنارت رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه اب  دات  مدع  تروصرد  - ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت  - هباشمدک ناریا  - یتسویپ یاهلیاف  قبط  یکیرتکلا  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  عوجرم  هدنشورف 

1101090319000488 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   TABAN یتراجت مان   W 4 ناوت  DM67 لدم راکوت   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 66 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0660706 حرط ناشفا  یسم 1  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 5 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

KALE ینهآ یچیئوس   mm 85 زیاس یقاتا  برد  لفق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  دات  مدع  تروصرد  - ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت  - هباشمدک ناریا  - یتسویپ یاهلیاف  قبط  یکیرتکلا  لیاسو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: 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

تروپ6161271 ود   KVM هحفص 27)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتیم6161769 سنارت  هحفص 54)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

یقاتا6162130 برد  لفق  یسم - قرب  میس  راکوت -   LED هحفص 54)غارچ چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6162183 هکبش  اتید  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یقاتا یقاتا برد   برد لفق   لفق یسم - - یسم قرب   قرب میس   میس راکوت -  -  راکوت   LEDLED  غارچ غارچ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008774 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   TAIXING FOREIGN هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   CG 125 cc تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم  الاک :  مان 

یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

یریگ و6161424 هزادنا  راشف  چوس  تلکیس -  روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم 
لرتنک

هحفص 56) چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یرادرهش6161155 هکبش  تحت  یتوص  نالعا  هناماس  صوصخ  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هحفص 8)ییاسانش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس تلکیس -  -  تلکیس روتوم   روتوم تسار   تسار وو   پچپچ   یاه   یاه هتسد   هتسد چوس   چوس هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  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 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  مزاول و  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005398000123 زاین :  هرامش 

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SCSCAN هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MBS 3880 لدم لاتیجید  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   G+ plus یتراجت مان   GTV-50KU722S لدم  in 50 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1399N لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA یتراجت مان   ZM-600 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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هذیا ینامرد  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   / هدنشورف هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / دات طرش  هب   / یتسویپ تسیل  قبط  (medical  ) یصیخشت روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا 

1101091736000056 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیقو دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش   / تسا هدنشورف  هدهعرب ی  زکرم  ات  لمح  هنیزه ی  / یتسویپ تسیل  قبط  (/ medical  ) یصیخشت روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرهپس سدنهم  سامت 09165173038 نفلت  تسا / یمازلا  روتکاف  شیپ  / دوشیم هداد  تدوع  سانجا  ندوب  بویعم  تروصرد  / دشاب دمیآ  ساسارب 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  / / هدنشورف هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب لمح   لمح هنیزه  یی   هنیزه  / / دات دات طرش   طرش هبهب    / / یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط (( medicalmedical  ) ) یصیخشت یصیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
تسا تسا

7474
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  کرادم  قبط  یکشزپ  یصیخشتروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000717 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SPIDERVIEW لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  روتینام  هاگتسد  کی  هاگتسد pc و  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000061 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قباطم  - 

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

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازخا لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش داهنشیپ  لک  تمیق 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     pcpc هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 63 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cysvpj4hrf8qw?user=37505&ntc=6161923
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6161923?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتنراگ و  اب  ربتعم  دنرب  چنیا   22 یناریا دنرب  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001337 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شورف زا  سپ  تامدخ  یتنراگ و  اب  ربتعم  دنرب  / چنیا  22 یناریا دنرب  LED روتینام - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندوبن دات  دروم  تروص  رد  / سنج روتکاف و  لاسرا  دعب  یراک  زور  یلا 45  یتخادرپ 30  غلبم   / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تشگرب  سنج  هرادا  نیا  ینف  لوئسم  فرط  زا  الاک 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتنراگ   یتنراگ اباب   ربتعم   ربتعم دنرب   دنرب چنیا   چنیا   2222 یناریا یناریا دنرب   دنرب LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگ ونپک  پارپ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000510 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   Alborz B9 لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک   MX-1 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  فارگ  ونپک  پارپ  طیارش 

دشاب یم  یمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

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

یرتویپماک6161235 تازیهجت  مزاول و  عاونا  هحفص 56)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هدهعرب6161392 لمح  هنیزه ی   / دات طرش  هب   / یتسویپ تسیل  قبط  (medical  ) یصیخشت روتینام 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ   / هدنشورف ی 

هحفص 56) روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6161414 یصیخشت  هحفص 56)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6161923 هاگتسد  کی  هاگتسد pc و  کی  هحفص 56)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

شورف6161965 زا  سپ  تامدخ  یتنراگ و  اب  ربتعم  دنرب  چنیا   22 یناریا دنرب  LED هحفص 56)روتینام روتینام  ( روتینام

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

فارگ6162214 ونپک  پارپ  دیرخ  هحفص 56)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

فارگ فارگ ونپک   ونپک پارپ   پارپ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7878

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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

اتسور6161732 یریوصت  شیاپ  هحفص 17)هزورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طابترا6161231 سراپ  تنامض  لاس  کی  اب   DS-2CD2143GO-I لدم نژیوکیاه  هحفص 38)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6162369 یروانف  دحاو  هحفص 27)عیمجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 63 ھحفص 63 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 8 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 7 آگهی)
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	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 15 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
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