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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشکی  1313   هبنشکی 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 

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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4040))

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

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

زا 51 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

زا 51 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( 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  • 51

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

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

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

زا 51 ھحفص 3 
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( 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 

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

زا 51 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/9/16هرامش خروم 1401/9/8  زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008038 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
جو ب: فلا ،  ، تاکاپ ییاشگزاب  خیرات  خروم 1401/09/27  هبنشکی  زور  حبص 

خروم 1401/09/29 هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10 

هب یفرصم  یژرنا  تباب  یهدب  باسح  هیوست  یداع و  راکهدب  نیکرتشم  قرب  لصو  عطق و  تابلاطم  لوصو  یراپسنورب  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزیناکم متسیس  ینابیتشپ  ناتسرل و  ناتسا  هعبات  ناتسرل  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یاهناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحم  رد  یمجح  تروص 

اب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ناتسرل  ناتسا  قرب  عیزوت  یاهتیریدم  یداتس و  هزوح  هدودحم  رد  ار  نیگنس  یداع و  نیکرتشم  هچراپکی 
.دنک راذگاو  هدش  تیحالص  دأت  طیارش و  دجاو  یاهتکرش  هب  یفیک   ، یبایزرا

یفرصم )  یژرنا  تباب  یهدب  باسح  هیوست  یداع و  راکهدب  نیکرتشم  قرب  لصو  عطق و  تابلاطم (  لوصو  یراپسنورب  تایلمع  ماجنا  - 
ناتسرل ناتسا  قرب  عیزوت  یاه  تیریدم  یداتس و  هزوح  هدودحم  رد  نیگنس  یداع و  نیکرتشم  هچراپکی  هزیناکم  متسیس  ینابیتشپ  - 

عیزوت تکرش  یراج  مان  هب  دابآ  مرخ  نال  رصعیلو  هبعش  یلم  کناب  یراج 0106123340002  باسح  زیراو  لایر   ، غلبم 250/000 دانسا  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم 18- تهج  دشاب   ، لاس 1401 رد  تدم  رابتعا  یاراد  هک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 2  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  ناتسرل -  ناتسا  قرب  یورین 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسیمازلا و ...   401

اهدادرارق تاکرادت و  تمسق  ینابیتشپ  روما  ناتسرل  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یداتس  هزوح  نامتخاس  جح   ، راولب ییانس  نابایخ  ناتسلگ   ، یوک دابآ  مرخ   :: سردآ سردآ
.ص پ 591 یتسپدک 6817783415  ناتسرل -  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یداتس  هزوح  نامتخاس  جح  راولب  ییانس ، نابایخ  ناتسلگ  یوک  دابآ ، مرخ  یناشن 

06633228001 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main

06633201612 :: سکف :: info@barghlorestan.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمات6007875 اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ  یزادنا و  ها  بصن و ر  تازیهجت  ءاقترا 
wim تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یژرنا یژرنا تباب   تباب یهدب   یهدب باسح   باسح هیوست   هیوست وو   یداع   یداع راکهدب   راکهدب نیکرتشم   نیکرتشم قرب   قرب لصو   لصو وو   عطق   عطق تابلاطم   تابلاطم لوصو   لوصو یراپسنورب   یراپسنورب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یمجح   یمجح تروص   تروص هبهب   یفرصم   یفرصم

11

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

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

زا 51 ھحفص 5 
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004350000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007855 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم تهج  ثادحالا  دیدج  نامتخاس   LAN هکبش یتناراگ  شزومآ و  یزادنا ،) ¬ هار بصن و   ) یزاس ¬ هدایپ لحم ، رد  لیوحت  لمح ، تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  رهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآ 

ناردنزام  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ثادحالا دیدج  نامتخاس   LAN هکبش یتناراگ  شزومآ و  یزادنا ،) ¬ هار بصن و   ) یزاس ¬ هدایپ لحم ، رد  لیوحت  لمح ، تازیهجت ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  رهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآ  زکرم  تهج 

لایر   2,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس جیسب ـ  هارگرزب  یادتبا  رابیوج ـ  هار  هس  هر ـ )  ) ینیمخ ماما  نادیم  یراس   ، 4815733971 یتسپ :  دک  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم داتس  کی  هرامش 

:: 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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/147 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6007891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفسنارت ناریا  هداد  زکرم  یزاس  هدایپ  تهج  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمأت  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( یمومع  ) یلخاد داوم  دیرخ  دحاو )  ) وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

024-33790602 :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،) ،) یزادنا ¬¬ هار هار وو   بصن   بصن  ) ) یزاس یزاس ¬¬ هدایپ هدایپ لحم ، ، لحم ردرد   لیوحت   لیوحت لمح ، ، لمح تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یشزومآ یشزومآ زکرم   زکرم تهج   تهج ثادحالا   ثادحالا دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس   LANLAN  هکبش هکبش

22

هداد هداد زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33
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لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  تکرش  یراک  زو  :: 5 ر  اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخا  زا  سپ  تکرش  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PAIA کدی تراک  ددع  کدی Ccub و 5  تراک  ددع  یرون و 5  سسکا  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   320/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر زیراو 250/000  اب  ای  یهگا و  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

هناخریبد فکمه ، هقبط  لیبدرا ، هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا   :: سردآ سردآ

:: 45-33363520 0 و 045-33363555 نفلت :: www.Ar.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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س/1401/101 و ب/1401/102 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهوفاک یدنب  لصفم  یشکلباک و  راکنامیپ و  طسوت  لباک ) ریغ  ) حلاصم نیمأت  اب  داباهم   FTTH نیکرتشم یرادهگن  یریاد و  هعسوت  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
« راکنامیپ طسوت  لباک  ریغ  حلاصم  نیمأت  اب  ناکوب  ناتسرهش  رصن  بدا و 102  یرون 102

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  تارباخم  تاکرادت  ینابیتشپ و  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: watci.ir -www.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

تراک تراک ددع   ددع   55 وو     CcubCcub  کدی کدی تراک   تراک ددع   ددع   55 وو   یرون   یرون سسکا   سسکا هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

وو یشکلباک   یشکلباک وو   راکنامیپ   راکنامیپ طسوت   طسوت لباک ) ) لباک ریغ   ریغ )) حلاصم حلاصم نیمأت   نیمأت اباب   داباهم   داباهم   FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یاهوفاک یاهوفاک یدنب   یدنب لصفم   لصفم

55
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  رایس  زاف 8  لوا  هارمه  دیدج  یاهتیاس  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسزوخ هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: kz.tci.ir -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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/09/20  زا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007618 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یلصا  یاهروحم  یشک  طخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 9/000/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 450/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگ لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لاری  دانسا 1/500/000  تمیق 

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

65238006-021 :: نفلت :: baghestan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 زاف   زاف لوا   لوا هارمه   هارمه دیدج   دیدج یاهتیاس   یاهتیاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

رهش رهش حطس   حطس یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

77-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15:30هرامش  - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007875 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم  wim تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ  یزادنا و  ها  بصن و ر  تازیهجت  ءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مکهگ  هددحم  دابآ  یجاح  سابعردنب - 

لای 36/120/000/000 ر  دروآرب : 

هام   44 نامیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/806/000/000 نیمضت : 

هناورپ ای  لقن و  لمح و  هتشر  رد  هبتر 5 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات   1401/9/13

زایتما  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  تعاس 12  تیاغل  1401/09/22

6007889 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12  سار   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ 19 و 22  یقرش ،  یدنبرمک  یحطس  یاهبآ  تیاده  یراذگ  هلول  لوادج و  ثادحا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
نزواگ 24  یفرشا 19 ،  یتعیرش ،  نابایخ  ریبکریما ،  عطاقت  ردام  راولب  ویناک و ) ...  لودج  هلول ، طسو ، یوج   ) ینارمع یاهراک  یریگ  هکل  - 

یروهمج راولب  یحلاص  دیهش  نابایخ  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  ریبکریما  نابایخ  یناوریشون  نابایخ  باون  نابایخ  یکیفارت  درس  گنر  اب  هار  یروحم  یشک  طخ  - 
 ... ینامیلس و جیسب و  نیدایم 

یلم کناب  دزن  باسح 0105707039007  هب  غلبم  نیمه  هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت :: www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاح لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هاها   رر   وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع
wimwim  تکرح تکرح

88

 - - راولب راولب وو ) ...  ) ...  ویناک   ویناک لودج   لودج هلول ، ، هلول طسو ، ، طسو یوج   یوج  ) ) ینارمع ینارمع یاهراک   یاهراک یریگ   یریگ هکل   هکل یحطس -  -  یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   لوادج   لوادج ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
نابایخ نابایخ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هار   هار یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ  
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمالسا  رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یضارا  تاثدحتسم و  کالما ، یزیمم  هژورپ 

رباعم نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ ، یهدناماس ، هژورپ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02156363090 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004403000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008096 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  ددرت »  لرتنک  دنمشوه  تیگ  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، عوضوم  « دراد  رظنرد  روشک  یتسیزهب  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یم نایضاقتم  تلود ،  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هطوبرم  تادنتسم  کرادم و  زاین و  دروم  تاعالطا  یراذگراب  هب  تیانع  اب  دناسر  . ماجنا  هب  یا  هلحرم  ود 

مزال کرادم  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و   www.setadiran.ir یتنرتنیا سردآ  هب  ( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  دنناوت 
دنیامن .  مادقا  روکذم  هناماس  رد  نآ  یاه  لیاف  یراذگراب  هب  تبسن  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ، 

روشک  یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ددرت لرتنک  دنمشوه  تیگ  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسیزهب نامتخاس  کالپ 1121- - رهشکراپ یقرش  لامش  علض   - شخب ضایف  نابایخ   ، 1114648814 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ ، ، دیرخ یهدناماس ، ، یهدناماس هژورپ   هژورپ رهش -  -  رهش ینوناق   ینوناق هدودحم   هدودحم ردرد   عقاو   عقاو یضارا   یضارا وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم کالما ، ، کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رباعم رباعم وو   نکاما   نکاما یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات

1010

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تیگ   تیگ عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشهامردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ش/18 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008013 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام ردنب  رهش  حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  32/678/400/000 دروارب :

یهگا لاص  رد  جردنم  لای  1/633/920/000 ر  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشهامردنب یرادرهش   :: سردآ سردآ

16-06152339114 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ARECO BILLING PKG تارباخم نیکرتشم  یاه  سامت  تاعالطا  تبث  دنمشوه  گنیلیب  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000314 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگشرازگ شزادرپ و  ، تبث یاهلوژام  تاناکمااب  ARECO BILLING PLuS هخسن mitel3300 یاه چیوس  یتارباخم   billing متسیس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس یهورگ و  یعیمجت و  یریگ  شرازگ  ،dynamic processing تیلباق یاراد  ، گنیتناکا ، اه کنارت  یجنس  کیفارت  ، تیاس ود  یارب  یتیریدم  کیمانیاد 

گنیلیب گنیروتینام 

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

31315152-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ARECO BILLING PKGARECO BILLING PKG تارباخم   تارباخم نیکرتشم   نیکرتشم یاه   یاه سامت   سامت تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث دنمشوه   دنمشوه گنیلیب   گنیلیب متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرهش رد  رایس  کینیلکی  رازگرب  تباب  لایر  غلبم 3/000/000/000  تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اوشیپ کچرق  هیرالاس  رهشمرچ  دابا  سمش 

1101001051000266 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلاع شزومآ  سیورس :  مان 
اوشیپ کچرق  رایس  کینیلک  1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه 125 هناماس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000239 زاین :  هرامش 

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

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرهش کرهش ردرد   رایس   رایس کینیلک   کینیلک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 1414

125125 دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ  RFP قبط یتلود  تیریدم  شزومآ  زکرم  لاترپ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091064000030 زاین :  هرامش 

یتلود تیریدم  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597935113 یتسپ :  دک  هرامش 198 ،  یلامش ، یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز ، ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42501711-021  ، 42501000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42501700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلود یتلود تیریدم   تیریدم شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم لاترپ   لاترپ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .کناب  هدنریگ  هدنهد و  سیورس  یاه  هناماس  یراس  هچراپکی  تهج  عماج  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101001017000607 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

کلم یتراجت  مان  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  یناگرزاب  یاهتکرش  یارب  زودنیو  تحت  یلام  هچراپکی  عماج و  یاهرازفا  مرن  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
کلم یرادباسح  یدربراک و  یاه  متسیس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

هقلح ( کسید )1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش .ددرگ  لاسرا  تکرش  کرادم  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  .دوش  یرازگراب  هناماس  رد  سپس  لیمکت و  هعلاطم ، دادرارق  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناغط 64572886 یاقآ  سانشراک 

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6007901 دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4 
ههام تخادرپ 4   - IPC325LR3-VSPF28(40)-D هتسبرادم نیبرود 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب کناب هدنریگ   هدنریگ وو   هدنهد   هدنهد سیورس   سیورس یاه   یاه هناماس   هناماس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی تهج   تهج عماج   عماج متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  یشزومآ  لنپ   ` Delta-v لرتنک متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000921 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  عجرم   DELTA EMERSON هدنزاس روشک   SIEMENS یتراجت مان   VE300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC دربراک  delta V رگشزادرپ الاک :  مان 
DELTA EMERSON هدننک هضرع  عجرم 

ددع 52 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45   --- ناهفصا ناتسا  ارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یشزومآ   یشزومآ لنپ   لنپ  ` ` Delta-vDelta-v لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس 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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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6007946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  اهب  مالعتسا  مود  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرح لاح  رد  نیزوت 

1101003599000056 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مود   مود هلحرم   هلحرم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع
تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت

1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  ) اداکسا سیفرتنیا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000378 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ حرش  هب  ) اداکسا سیفرتنیا  مزاول  دیرخ  - 

هناماس 09170200543 سانشراک 
ینف 09171096009 سانشراک 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  سراف  قرب  یرادرب  هرهب  رابنا  فک  ات  الاک  لمح  هنیزه  دشابیم  الاک  لاسرا  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اداکسا اداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسکات کیبآ و  زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000098 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تفرشیپ دصرد  100 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن اضما  رهم و  ار  تاحفص  مامت  دیاب  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33792098-028  ، 3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: 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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ملق دادعت 06  هب  تسویپ  کرادم  رد  جردنم  حرش  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092258000102 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.ملق دادعت 06  هب  تسویپ  کرادم  رد  جردنم  حرش  قباطم  ًانیع  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یرازگراب  دک  ناریا  هئارا  تهج  افرص  هلحرم  نیا  رد  اضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: 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

ناتسکات ناتسکات وو   کیبآ   کیبآ زاگ   زاگ تارادا   تارادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

parts  for heat trac ing systemparts  for heat trac ing system ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001017000608 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط   gsm مدوم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000764 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

سراپ کیتا  دنمشوه  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Modem یتراجت مان   MC55i لدم  GSM لانرتسکا اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... گولاتاک و لماش  ینف (  کرادم  ندرک  همیمض  یتسویپ و  دانسا  ندومن  اضما  رهم و  دات و  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  الاک  (

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   gsmgsm  مدوم مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 51 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dl4jeq86l4m8f?user=37505&ntc=6007929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6007929?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Voip هکبش تحت  ناتسرامیب  یاه  نفلت  زا  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000162 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش تیاغل 1402/08/30 - خیرات 1401/09/01 زا  لاسکی  دادرارق  تدم  ادهش -  ناتسرامیب  تیلاعف  ماجنا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس   - دشاب رتویپماک  یفنص  ماظن  وضع  دیاب  هدننک  تکرش  دشاب -  صوصخ  نیا  رد  مزال  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VoipVoip هکبش   هکبش تحت   تحت ناتسرامیب   ناتسرامیب یاه   یاه نفلت   نفلت زازا   یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 51 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xahm3yur2xaef?user=37505&ntc=6007939
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6007939?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیبات لمح  هنیزه  / الاک دیسر  زا  سپ  تخادرپ  / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002/ یلصا تنامض  / هدنشورفاب

1101000257002981 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / روتکاف الاک و  دیسر  زا  سپ  تخادرپ  / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002/ یلصا

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   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 51 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w763brt3ht8xx?user=37505&ntc=6008065
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6008065?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6008098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  زادرپ  دوخ  تست  قاتا  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000058 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم رانامیپ  هدهع  هب  ییاجباج  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دوش هتفگ  سامت  شکرهز  سدنهم  یاقآ  هرامش 81561116  اب  لاوس  هنوره  نتشاد  تروص  رد 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81563049-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادرپ زادرپ دوخ   دوخ تست   تست قاتا   قاتا یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناوارس یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشیب 09156767559 تاحیضوت  تهج  سامت  هرامش  دشاب  هدش  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  لاوما  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093152000004 زاین :  هرامش 

ناوارس یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP915G لدم  mW 70 ناوت هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

راگنارف
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رظن  دروم  مالقا  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  عمتجم  رابنا  برد  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه  هیلک  ناوارس  یلاع  شزومآ  عمتجم  یلاوما  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  هنیزه  باستحا 

9951634145 یتسپ :  دک  ناوارس ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  - یرادنامرف بنج  - نارادساپ راولب  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630096-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630090-054 :: 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

6007718ARECO تارباخم نیکرتشم  یاه  سامت  تاعالطا  تبث  دنمشوه  گنیلیب  متسیس 
BILLING PKG

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ات6007796 لمح  هنیزه  هلاس -  کی  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت 
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرهش6007859 رد  رایس  کینیلک  هحفص 11)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتلود6008107 تیریدم  شزومآ  زکرم  لاترپ  یزادنا  هحفص 11)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یموطرخ6008135 قرب  هلول  یراوید -  کر  - هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ 
هکبش لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  کسید - دراه  قرب -  لباک  نلیتا - یلپ  سنج 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیورس6008165 یاه  هناماس  یزاس  هچراپکی  تهج  عماج  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و 
کناب هدنریگ  هدنهد و 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هلاس  یسدنهم 7  هدر  گنربش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000253 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  ادزم 3  پچ  تمس  بقع  رپس  هعطق  گنربش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش خساپ  همیمض  لیمکت و  مالعتسا  هگرب  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ادزم  33 ادزم پچپچ   تمس   تمس بقع   بقع رپس   رپس هعطق   هعطق گنربش   گنربش ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدنبادخ نینموملاریما  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m هراتس لدم  رونلگ  ینابایخ  غارچ  هلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090064000033 زاین :  هرامش 

هدنبادخ ع   نینموملاریما   ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت  2 هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 50 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

m هراتس لدم  رونلگ  ینابایخ  غارچ  هلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581887984 یتسپ :  دک  نینموملاریما ع ،  ناتسرامیب  افش -  خ  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34224300-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224309-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

تامدخ6007946 هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  اهب  مالعتسا  مود  هلحرم  دیدجت 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mm  هراتس هراتس لدم   لدم رونلگ   رونلگ ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هلک   هلک ناونع : : ناونع 3030

نیبروت نیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ریرب   ریرب ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 51 ھحفص 27 
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  نیبروت 9906099( لرتنک  متسیس  ریرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001902 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR لدم  mA 500-0 نایرج تدش   V 36-18 ژاتلو لانگیس  ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  ریراب  الاک :  مان 
ماسویرآ تعنص  ناروآون  هدنزاس  عجرم  ماسویرآ 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یتابن نغور  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   VACUUM BARRIER یتراجت مان  هقیقد  رد  یطوق  تیفرظ 300   VS لدم تزا  زاگ  قیرزت  هاگتسد  الاک :  مان 
لیبدرا

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LITEON هدنزاس عجرم   1N5819HW ینف هسانش   Schottky Barrier Rectifier دوید الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   CRG2.EX1D لدم  40x115x119 mm یکیتسالپ ریراب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   FLAP BARRIER لدم یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FORAT یتراجت مان   HTL لدم  HTL-Uart Barrier عون ریراب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نیون هنایار  ید  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  هنایار  ید  هدنزاس  عجرم   T-56000 لدم  Flap Barrier Turnstile for additional Lane تیگ الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FORAT یتراجت مان   HTL لدم  HTL-Voltage Barrier ریراب الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR701 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 
ماسویرآ تراجت  ناروآون 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR702 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  serial لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 
ماسویرآ تراجت  ناروآون  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

زا 51 ھحفص 28 
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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

درونجب هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب هاگدورف  تهج  تسارح  لرتنک  سسکا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000016 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درونجب هاگدورف  تهج  تسارح  لرتنک  سسکا  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: 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

تسارح تسارح لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 51 ھحفص 29 
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نارهت هاگشناد  یکیزیف  تظافح  تسارح و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6008003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  یتسویپ  کرادم  رد  دوجوم  حرش  قبط  هاگشناد  یدورو  یارب  هطوبرم  تازیهجت  دنبهار و  مزاول  یرس  کی  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097741000005 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یکیزیف  تظافح  تسارح و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالعتسا  رد  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد  یداصتقا  هسانش  رکذ  یمسر و  روتکاف  یاراد  یمارگ  ناگدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یبوقعی 09355157761  یاقآ  اب  لاوس  ماهبا و  هنوگره  تهج  .2

1417943859 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 20 -  رذآ -  نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61113436-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61113436-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هاگشناد هاگشناد یدورو   یدورو یارب   یارب هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   دنبهار   دنبهار مزاول   مزاول یرس   یرس کیکی   هبهب   ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 51 ھحفص 30 
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) یتسویپ تسیل  ساسا  رب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هراوتسد دیهش  راویلوب و  نومیس  - لگنج رادرس  کنوپ -  ناتسوب  ورسخ -  هارراهچ  بعش 

1101094769000070 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-P2A4W-I30S لدم زیاروتوم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** ددرگ هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف تفایرد  تهج  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  تمیق  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تساوخرد  هدوب و  هباشم  ًالماک  هدش  هدافتسا  یاه  دک  ناریا 

( دشاب یم  یمازلا  ) .ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  سردآ  هب  دهعت  دیدزاب و 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسوب ناتسوب ورسخ -  -  ورسخ هارراهچ   هارراهچ بعش   بعش هباشم ) ) هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت تباب   تباب ناونع : : ناونع
هراوتسد هراوتسد دیهش   دیهش وو   راویلوب   راویلوب نومیس   نومیس -- لگنج لگنج رادرس   رادرس کنوپ -  -  کنوپ

3434

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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نیاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا یلصا  کالم  ) هباشم دک  ناریا  اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا 

1101092349000069 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نیاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ءاضما  رهم  زا  سپ  دیق و  مالعتسا  یهگا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  اقیقد  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهاوخن  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  یرادرهش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن  یراذگراب 

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ،  راولب  شبن  رهش ،  نامیس  راولب  نیاق ،  یبونج ،  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9761773648

32566201-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566064-056 :: 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

یهگا یهگا یلصا   یلصا کالم   کالم )) هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یرادرهش   یرادرهش رظن   رظن دروم   دروم لحم   لحم ردرد   بصن   بصن اباب   نیبرود   نیبرود تهج   تهج یرادرهش   یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هلاس -  کی  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف 

1101091057000471 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

یسیعالم یریذع  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD 8133 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هلاس -  کی  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

شیپ شیپ هدنشورف -  -  هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هلاس -  -  هلاس کیکی   تخادرپ   تخادرپ هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیبرود   نیبرود هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC325LR3- هتسبرادم نیبرود  ددع  دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4   - VSPF28(40)-D

1101091093000110 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   CD453VB-15 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک  IPC325LR3-VSPF28(40)-D هتسبرادم نیبرود  ددع  دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشایم ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههام و  تخادرپ 4  تس  هدش ا  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اراتسآ یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC325LR3-IPC325LR3- هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   88 دادعت   دادعت وو     IPC2 125LE-ADF28KM-GIPC2 125LE-ADF28KM-G لدم   لدم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ  -  - VSPF28(40) -DVSPF28(40) -D

3737

دراه دراه قرب -  -  قرب لباک   لباک نلیتا - - نلیتا یلپ   یلپ سنج   سنج یموطرخ   یموطرخ قرب   قرب هلول   هلول یراوید -  -  یراوید کرکر   -- هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هکبش -  -  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع
هکبش هکبش لباک   لباک  - - هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس کسید - - کسید

3838
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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

دوش هتفرگ  رظندم  تمیق  مالعا  نامز  رد  تسا  هداتفا  ملق  زا  تروپ  رچئوس 8  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094824000011 زاین :  هرامش 

اراتسا یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZS-NVR32-V2-4H لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   IB2421-FS-C لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ  نما 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRS-3504 لدم  cm 24 عافترا  35x52 cm داعبا تینوی  یراوید 4  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

زقس تسالپ  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب   m 20 لوط  mm 13 زیاس نلیتا  یلپ  سنج  یموطرخ  قرب  هلول  الاک :  مان 
فالک 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
3x25+16 عطقم حطس   V 1000-600 ژاتلو  PVC شکور سنج  کنیل  سارک  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   N2XRY 3X25/16 قرب لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  یرتم  هرقرق   mm^2
رتم 200 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   J9F43A لدم  TB 6 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 800 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391985113 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835199-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44835199-013 :: 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

تامدخ6007946 هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  اهب  مالعتسا  مود  هلحرم  دیدجت 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یموطرخ6008135 قرب  هلول  یراوید -  کر  - هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ 
هکبش لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  کسید - دراه  قرب -  لباک  نلیتا - یلپ  سنج 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

نیمات6007875 اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ  یزادنا و  ها  بصن و ر  تازیهجت  ءاقترا 
wim تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیبآ و6007938 زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ 
ناتسکات

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسارح6007861 لرتنک  سسکا  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 27) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تراک6007994 ددع  کدی Ccub و 5  تراک  ددع  یرون و 5  سسکا  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 20  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6008136 تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هحفص 20)هدنریگ  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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبروت6007649 لرتنک  متسیس  یاهمتسیسریرب  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 27) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنمشوه6008096 تیگ  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ددرت لرتنک 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

کیبآ و6007938 زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ 
ناتسکات

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیپسا دناب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000748 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکیپسا دناب و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  یناریا  الاک  دشاب -  یمن  لوبق  لباق  هباشم  ناریا ک د  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکیپسا رکیپسا وو   دناب   دناب ناونع : : ناونع 3939
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FULL HD -CAT5E/6-568B-1080P 3D RX لدبم ددع و  هس   FULL HD -CAT 5E/6-568B-1080P 3D TX لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هس 

1201001024000023 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

ددرگیم تدوع  ینف  شخب  دات  مدع  تروص  رد  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طباوض  طیارش و  تسیل و  قبط  زاین ، دروم  رون  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000353 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 200-700  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طباوض  طیارش و  تسیل و  قبط  زاین ، دروم  رون  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09123593150  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FULL HDFULL HD  لدبم لدبم ناونع : : ناونع 4040

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل رون - - رون مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6007713( هباشم دک  ناریا  ) یتسویپ تسیل  ساسا  رب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  تباب 
هراوتسد دیهش  راویلوب و  نومیس  - لگنج رادرس  کنوپ -  ناتسوب  ورسخ -  هارراهچ  بعش 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا6007722 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ات6007796 لمح  هنیزه  هلاس -  کی  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت 
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رکیپسا6007819 هحفص 11)دناب و  نیبرود  ( نیبرود

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

ددع6007901 دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4 
ههام تخادرپ 4   - IPC325LR3-VSPF28(40)-D هتسبرادم نیبرود 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت6008013 شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6008025FULL HD هحفص 11)لدبم نیبرود  ( نیبرود

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

یساکع6008119 نیبرود  زنل  رون - مالقا  هحفص 11)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یموطرخ6008135 قرب  هلول  یراوید -  کر  - هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ 
هکبش لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  کسید - دراه  قرب -  لباک  نلیتا - یلپ  سنج 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنورا یج  تفن  شیالاپ  سلطا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:00  ات  رثکادح   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم یلخاد  ناگدنزاس  هب  ار  رهشهام  ینیمخ -  ماما  ردنب  رد  ریق  یزاس  هریخذ  دیلوت و  تنلپ  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم  یترارح  لدبم  تخاس  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفن  AVL رد دات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 5 کالپ 74  یمارهب ، کباب  دیهش  نابایخ  یدرگتسد ، نابایخ  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ، هصقانم :  دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

تاکرادت نیمات  دحاو  یلخاد 116 -   88657463  ، 88654815 :: نفلت :: www.atlasjeyarvand.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092734000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 12  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008134 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ناگدننک  نیمات  زا  دوخ  زاین  دروم  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/155/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/500/000 دیرخ : 

نارهت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir http://tenderنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir http:/www.tbtb.ir

:: 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

ریق6007898 یزاس  هریخذ  دیلوت و  تنلپ  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم  یترارح  لدبم  تخاس  هحفص 39)هیهت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یلخاد6008134 ناگدننک  نیمات  زا  دوخ  زاین  دروم  زاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 39)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یموطرخ6008135 قرب  هلول  یراوید -  کر  - هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ 
هکبش لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  کسید - دراه  قرب -  لباک  نلیتا - یلپ  سنج 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ریق ریق یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   دیلوت   دیلوت تنلپ   تنلپ ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم یترارح   یترارح لدبم   لدبم تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

یلخاد یلخاد ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات زازا   دوخ   دوخ زاین   زاین دروم   دروم زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 51 ھحفص 40 
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(( 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

هاگشناد6008003 یدورو  یارب  هطوبرم  تازیهجت  دنبهار و  مزاول  یرس  کی  یاهمتسیسهب  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 27) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسویپ تسیل  قبط  رایرهش  تایلام  هرادا  رورس  دراه  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004605000015 زاین :  هرامش 

( رایرهش  ) نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   SAS 12G Enterprise SC Digitally Signed لدم  GB 600 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

وات رتسگ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793551 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  یرادا  کرهش  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65225052-021  ، 65265052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65225162-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طسویپ طسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رایرهش   رایرهش تایلام   تایلام هرادا   هرادا رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4444

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 و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6008037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههار  تیریدم  زکرم  رورس  قاتا  یارب  ( UPS40KVA  ) یرارطضا قرب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000057 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناریا6007722 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طسویپ6007723 تسیل  قبط  رایرهش  تایلام  هرادا  رورس  دراه  دیرخ  هحفص 41)تساوخرد  رورس  ( رورس

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

6008037(UPS40KVA  ) یرارطضا قرب  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 41)دیرخ ،  رورس  ( رورس

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

(( UPS40KVAUPS40KVA  ) ) یرارطضا یرارطضا قرب   قرب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم  نهآ ) هار   ) طخ هزیناکم  تالآ  نیشام  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001531000073 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONGCHUAN هدنزاس عجرم   UPS 6KVA دربراک  S-1A-D-H-841 لدم هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKT502 لدم یراشف  یکطلغ  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ناسارخ وردوخ  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   KUKA یتراجت مان   KR16 لدم ژاتنوم  تعنص  تابر   A 4 تخت زویف  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نهیم دنمشوه  دربارف  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  دنمشوه  دربارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مهف  یتراجت  مان   FPT74 لدم یملق  راشف  روسنس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب دیاب  الاک.دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ودشابیم  ناجنز  نهآ  هار  الاک  لیوحت  لحم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپیداه 09143231759 یاقآ  سانشراک   . ) دسرب نهآ  هار  سانشراک  دات 

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نهآ نهآ هار   هار  ) ) طخطخ هزیناکم   هزیناکم تالآ   تالآ نیشام   نیشام یقرب   یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیباک یور  ناد  نغور  ددع * تفیل 14  ناج  برد  روتاتکید  * ددع یتناس 5   5 ددع * راچ  یتناس   10 ددع *  یتناس 10  کشفک 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* رتیل سیورس 20  نغور 10/40   * تفج باهش 5 

1201000007000433 زاین :  هرامش 
هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 

ددع دیهان 10  کشخ  یرپسا  تفج * یدادم 2  روسنس  تفج * یا 3  هناورپ  چوس  پوت * فیظنت 1  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلک تروصب  طقف  تمیق  * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  سانشراک * دات  دروم  هدنشورف * هدهعب  لحم  رد  لیوحت  ههام *  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153694-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیباک نیباک یور   یور ناد   ناد نغور   نغور ددع * * ددع   1414 تفیل   تفیل ناج   ناج برد   برد روتاتکید   روتاتکید ** ددع ددع   55 یتناس   یتناس   55 ددع * * ددع راچ   راچ یتناس   یتناس   1010 ددع *  *  ددع   1010 یتناس   یتناس   1212 کشفک   کشفک ناونع : : ناونع
** رتیل رتیل   2 020 سیورس   سیورس   10/4010/40 نغور   نغور  * * تفج تفج   55 باهش   باهش

4747
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جورخ دورو و  هرهچ  تبث   ) Suprema FaceStation2 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنسیال یرادهگن و  رارقتسا و  هارمه  هب 
1101001123000467 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا *.*  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا *.*  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: 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

6007733( نهآ هار   ) طخ هزیناکم  تالآ  نیشام  یقرب  هحفص 42)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

ناج6007857 برد  روتاتکید  * ددع یتناس 5   5 ددع * راچ  یتناس   10 ددع *  یتناس 10  کشفک 12 
* رتیل سیورس 20  نغور 10/40   * تفج باهش 5  نیباک  یور  ناد  نغور  ددع * تفیل 14 

هحفص 42) روسنس  ( روسنس

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

رارقتسا و6007926 هارمه  هب  جورخ ) دورو و  هرهچ  تبث   ) Suprema FaceStation2 هاگتسد
سنسیال یرادهگن و 

هحفص 42) روسنس  ( روسنس

سنسیال سنسیال وو   یرادهگن   یرادهگن وو   رارقتسا   رارقتسا هارمه   هارمه هبهب   جورخ ) ) جورخ وو   دورو   دورو هرهچ   هرهچ تبث   تبث  ) ) Suprema FaceStation2Suprema FaceStation2 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000062 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کچ هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یریگراب و  لمح و  هنیزه  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .2

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  ههام  کی  تخادرپ  .3
یدباع سامت 35081343 .4

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081343-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: 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

تسویپ6007688 تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  هحفص 46)دیرخ 3  چیئوس  ( چیئوس

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

6007733( نهآ هار   ) طخ هزیناکم  تالآ  نیشام  یقرب  هحفص 42)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

یموطرخ6008135 قرب  هلول  یراوید -  کر  - هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ 
هکبش لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  کسید - دراه  قرب -  لباک  نلیتا - یلپ  سنج 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم چیئوس   چیئوس نسنس   رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6007716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  قیقد  رازبا  تاعطق  ملق  11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000669 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نشور هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  راشف  فالتخا  چوس  دربراک   TMT142 رگشیامن الاک :  مان 

نایناریا تعنص  نازاس 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رذ  اهالاک  ینف  تاصخشم  ندومن  تسویپ.تسا  تیولوا  رد  یناریا  یالاکدشابیم  تسویپ  ملق  11 مالعتسا لصاو  هدوب  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1 11 1 ناونع : : ناونع 5050
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004287 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

تسویپ6007716 مالعتسا  حرش  قبط  قیقد  رازبا  تاعطق  ملق  هحفص 46)11 چوس  ( چوس

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

ناج6007857 برد  روتاتکید  * ددع یتناس 5   5 ددع * راچ  یتناس   10 ددع *  یتناس 10  کشفک 12 
* رتیل سیورس 20  نغور 10/40   * تفج باهش 5  نیباک  یور  ناد  نغور  ددع * تفیل 14 

هحفص 42) روسنس  ( روسنس

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

.دشاب6007914 یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  هحفص 46)تاصخشم  چوس  ( چوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رکیپسا6007819 هحفص 11)دناب و  نیبرود  ( نیبرود

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

6008025FULL HD هحفص 11)لدبم نیبرود  ( نیبرود

.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض مالقا   مالقا هیلک   هیلک تهج   تهج ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا.دشاب   هئارا.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هبعش 23 یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ  تاصخشم و  رظنزا  یتسویپ  تسیل  اب  قباطمانیع 

طبترم یلغش  هتسرو  کیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  یاراد 
1101091326000016 زاین :  هرامش 

نارهت هس  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ  تاصخشم و  رظنزا  یتسویپ  تسیل  اب  قباطمانیع 

طبترم یلغش  هتسرو  کیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  یاراد 

1136774953 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  ریت  یس  هب  هدیسرن  یئاخس  گنهرس  ظفاح خ  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66733032-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66727115-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا تامدخ   تامدخ تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد یتناراگ   یتناراگ وو   تاصخشم   تاصخشم رظنزا   رظنزا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطمانیع   قباطمانیع دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
طبترم طبترم یلغش   یلغش هتسرو   هتسرو

5252
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ هب  یلیوحت   GDM 245 LN IPS Panel لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 24  ددع   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000216 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا  IRC دکو IMD- هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  لاتف  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000087 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
روشک  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS هدنزاس عجرم   PHILIPS یتراجت مان  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  دربراک   M2736A Avalon US بورپ الاک :  مان 

انیس شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادیرخ رادیرخ هبهب   یلیوحت   یلیوحت   GDM 245 LN IPS PanelGDM 245 LN IPS Panel لدم   لدم سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ددع   ددع   1313 ناونع : : ناونع 5353

یمازلا یمازلا   IRCIRC دکو دکو IMDIMD-- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 5454
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاراد6007689 یتناراگ  تاصخشم و  رظنزا  یتسویپ  تسیل  اب  قباطمانیع  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
طبترم یلغش  هتسرو  کیتامروفنا  تامدخ  تیحالص 

هحفص 49) روتینام  ( روتینام

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

رادیرخ6007702 هب  یلیوحت   GDM 245 LN IPS Panel لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 24  ددع  هحفص 49)13  روتینام  ( روتینام

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

یمازلا6007967  IRC دکو IMD- هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  لاتف  هحفص 49)پورپ  روتینام  ( روتینام

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

هکبش6008065 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 20)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

ددع6007901 دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4 
ههام تخادرپ 4   - IPC325LR3-VSPF28(40)-D هتسبرادم نیبرود 

هحفص 30) 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

ددع6007901 دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4 
ههام تخادرپ 4   - IPC325LR3-VSPF28(40)-D هتسبرادم نیبرود 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیورس6008165 یاه  هناماس  یزاس  هچراپکی  تهج  عماج  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و 
کناب هدنریگ  هدنهد و 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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