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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 22

140 1140 1 رذآ   رذآ   2222 هبنش   هبنش هسهس   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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 43 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 26

( 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  • 28

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 2  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( 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 0  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یراکمه هب  توعد  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، اواف یاه  یروانف  یزاس  یموب  هعسوت و  نیون ، یاه  یروانف  دصر   ) دوخ یاه  تیرومأم  ماجنا  یاتسار  رد  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، دیتاسا یمامت  زا  روشک )  ICT شخب رد  یشهوژپ  یا و  هرواشم  شقن  یافیا  نینچمه  ناینب و  شناد  راک  بسک و  هعسوت  یناسنا ، هیامرس  شناد و  هعسوت 

.دنیامن مان  تبث  ناوخارف  هب  هعجارم  اب  دنناوت  یم  نادنمقالع  .دیامن  یم  یراکمه  هب  توعد   ICT هزوح ناصصختم  ناگبخن و  نایوجشناد ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: icteb.itrc.ac.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16/15هرامش  - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  هکبش  هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تینما هبتر 1  ینابیتشپ  تامدخ  هبتر  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  یاه  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  دات  یهاوگ 

( اتفا  ) تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  تنواعم  زا  هرداص  اتفا  ینف  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  هبتر 1  لدابت  دیلوت و  یاضف 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 218/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/500/000/000  غلبم 

.دنشابیم قاتا 227  ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  ءایبنالا -  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای  دیشر  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02185162372 :: نفلت :: http://igmc.ir 2 - http://iets.mporg.ir و 3نفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.tavanir.org.ir

02188644786 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا هاگشهوژپ   هاگشهوژپ اباب   یراکمه   یراکمه هبهب   توعد   توعد ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   تیریدم   تیریدم یربهار   یربهار تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 22

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 10/55عبنم  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040093 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک ینف  هداد  هکبش  حرط  یارجا  رب  تراظن  رد  یصصخت  هرواشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 200/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 2 لقادح  اب  یزیر  همانرب  یحارط و  شیارگ  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  رب  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  هرواشم  هتسر  کیتامروفنا  هزوح 

دنتسه هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای -  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

85162370-02185162377 :: نفلت :: http://iets.mporg.ir -2 http://igmc.ir و 3نفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.tavanir.org.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003454000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040111 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزار  هاگشناد  یمیش  هدکشناد  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  یصصخت و  شزومآ  یکیزیف  یزاس  هدایپ  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 21/460/400/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/080/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروشک یروشک ینف   ینف هداد   هداد هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن ردرد   یصصخت   یصصخت هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 33

هدکشناد هدکشناد هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یصصخت   یصصخت شزومآ   شزومآ یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 43 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mcu93fjh4luac?user=37505&ntc=6040093
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6040093?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001326000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 140709/23  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یلم نامرآ   :: عبنم سأرعبنم هصقانم  دانسا  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 15/30 ات  لیوحت  خروم 1401/09/30  - هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10 

خروم هبنش  زور 

6040116 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9  سار   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

ربتعم ود  هبتر  لقادح  هئارا  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 3.150.000.000  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  تاموزلم  تاعطق و  هئارا  هنیمز  رد  هبتر 2  لقادح  هئارا  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز  رد 

ینیمخ  ماما  یدنب  عمتجم  رد  عقاو  تاسلج  رتفد  مراهچ  هقبط  یزکرم  نامتخاس  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: سردآ سردآ
قودنص یزکرم  نامتخاس  فکمه  هقبط  رد  عقاو  ینیمخ  ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد  لیوحت 

0615228 نفلت 4001 - یتسپ 159 
مراهچ هقبط  یزکرم  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یردنب  عمتجم  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ  سردآ  ییاشگزاب  لحم 

اواف 5021-2525-2522- هرادا   - 3054-2049-2099-0615228 :: نفلت نفلت
0615228

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

2226900-0615228 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش ات   1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم تعاس 13:0عبنم  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040317 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش دمحم  یرادرهش  گنیروتیتنام  زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/211/673/213 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیسح هاش  ادهش  نابایخ  ینیمخ -  ماما  راولب  رهشدمحم -  زربلا -   :: سردآ سردآ

02635705 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT هزوح   هزوح ردرد   تاعطق   تاعطق تازیهجت ، ، تازیهجت  ، ، تامدخ تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

گنیروتیتنام گنیروتیتنام زکرم   زکرم مزاول   مزاول یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 43 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3t2ehqyr2v7vf?user=37505&ntc=6040116
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6040116?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4495wjf69u2d5?user=37505&ntc=6040317
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6040317?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زربلا ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم تعاسات 9عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040369 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  کیتامروفنا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/000/000/000  غلبم 

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

هرادا تاعالطا  یروانف  رتفد  مراهچ -  هقبط  دنولا -  نامتخاس  نیزنب -  پمپ  هب  هدیسرن  ردام -  نادیم  زا  دعب  زومآ -  شناد  راولب  جرک -  زربلا -   :: سردآ سردآ

02632745308-02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6039818 یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  اب  یراکمه  هب  توعد  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6040092 تیریدم و  یربهار  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  هحفص 5)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروشک6040093 ینف  هداد  هکبش  حرط  یارجا  رب  تراظن  رد  یصصخت  هحفص 5)هرواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدکشناد6040111 هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  یصصخت و  شزومآ  یکیزیف  یزاس  هدایپ  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6040116IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت ،  ، تامدخ هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

کیتامروفنا کیتامروفنا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 43 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مودتبون یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش تیاغل  خیرات 1401/09/17  زا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040115 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هچراپکی  ) یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناودنک  هناخرادهار  تالآ  نیشام  هنایشآ  هلوس  ثادحا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هینبا  لقادح 5  لایر  نیمضت 1/024/013/230  لایر  دروارب 20/480/266/602  غلبم 

یا ) هلحرم  کی  یعاجترا ( ) سکلف  لیتسا  یامن  ریسم  بصن  هیهت و  هصقانم  دیدجت 
یربارت هار و  لقادح 5  لایر  نیمضت 537/500/000  لایر  دروارب 10/750/000/000  غلبم 

کبس نیگنس و  همین  نیگنس  تالآ  نیشام  کیتسال  دیرخ  هصقانم 
لایر نیمضت 1/394/730/000  لایر  دروارب 27/894/600/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهاط هداز  ماما  بنج  نیوزق - - جرک هار  دازآ  جرک   :: سردآ سردآ

سامت 1456 زکرم   34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالآ تالآ نیشام   نیشام کیتسال   کیتسال دیرخ   دیرخ یعاجترا - - یعاجترا سکلف   سکلف لیتسا   لیتسا یامن   یامن ریسم   ریسم بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هناخرادهار - - هناخرادهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام هنایشآ   هنایشآ هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
کبس کبس وو   نیگنس   نیگنس همین   همین نیگنس   نیگنس

88

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

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

زا 43 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040336 :: هرازه هرازه :: 1401/10/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهوک ناتسرهش  هزیناکم  رابنا  درجورب و  ناتسرهش  دیدج  ولیس  ششوپ  تحت  یاهنامتخاس  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناقلاط هلا  تیآ  نابایخ  هر ) ) ینیمخ ماما  هارراهچ  دابآ  مرخ   :: سردآ سردآ

:: 06633316381 06633316382و 02141934 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتیتنام6040317 زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   19هرامش تعاس  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/= لاس 1401 رد  زاوها  تمالس  ناتسرامیب  لحم  رد  تقوم  یرتسب  یرتسب و  نارامیب  یاه  هدنورپ  نکسا  یراذگاو  موس  هلحرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهنامتخاس یاهنامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

تقوم تقوم یرتسب   یرتسب وو   یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا یراذگاو   یراذگاو موس   موس هلحرم   هلحرم ناونع : : ناونع 1010
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نارهت هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6039845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم مالعا  تسویپ  هب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095069000057 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  امتح  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا 

.ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ 

1417614411 یتسپ :  دک  یسایس ،  مولع  قوقح و  هدکشناد  - نارهت هاگشناد  یزکرم  سیدرپ  - رذآ نابایخ 16  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112551-021  ، 61112524-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66494987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تاحیضوت   تاحیضوت هارمه   هارمه هبهب   اهتسکداپ   اهتسکداپ وو   تالاقم   تالاقم یفرعم   یفرعم ناکما   ناکما یسراف -  -  یسراف نابز   نابز هبهب   اوتحم   اوتحم تیریدم   تیریدم وو   سرپدرو   سرپدرو یصاصتخا   یصاصتخا بلاق   بلاق یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
 ..  .. هلاقم هلاقم رهره   ریواصت   ریواصت

1 11 1
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6040189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شنیزگ یاه  هدنورپ  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000502 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
شنیزگ یاه  هدنورپ  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  - 

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

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یشخب  مناخ  021  - هرامش 35911457 اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تیمها  یاراد  هژورپ  تامازلا 

.تسا یمازلا  تمیق  زیلانآ  هب  مضنم  لازوپورپ  لاسرا 

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

35911457-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شنیزگ شنیزگ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 43 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5gmz9r2k3egxx?user=37505&ntc=6040189
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6040189?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  کناب  یاهمتسیس  یور  رب  هدش  بصن   RTGS اب طبترم  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000633 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
قرش ییالط  تاطابترا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  یکناب  تامدخ  هئارا  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  دادرارق و  سیون  شیپ  هناماس ) رد  یراذگراب  ای  لاسرا (  لیمکت و  تسا .  دات  دروم  دادرارق  قبط  تامدخ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ یاقآ  ینف 64572733  سانشراک  یعیفش 75358219  // ددرگ .  تبث  تایلام  نودب  تمیق  دشاب .  یم  یمازلا  خیرات 1401/09/27  ات 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6039895 لرتنک  عماج  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  یاهمتسیسدادرارق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کناب کناب یاهمتسیس   یاهمتسیس یور   یور ربرب   هدش   هدش بصن   بصن   RTGSRTGS اباب   طبترم   طبترم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1313
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1011-1989 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pos.no:190، هدنزاس : ،S5-95F: لدم ، نیبروت تظافح   AUTOMATION SYSTEM ،SIMATIC S5 PROGRAMABLE CONTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SIEMENS - GERMANY Part number: 6ES5 095-8FB01

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

:: هدنزاس هدنزاس ،،S5-95FS5-95F :: لدم لدم ،، نیبروت نیبروت تظافح   تظافح   AUTOMATION SYSTEM ،S IMATIC S5 PROGRAMABLE CONTROLLERAUTOMATION SYSTEM ،S IMATIC S5 PROGRAMABLE CONTROLLER ناونع : : ناونع
pos.no:190 ، S IEMENS -  GERMANY Part number: 6ES5 095-8FB01pos.no:190 ، S IEMENS -  GERMANY Part number: 6ES5 095-8FB01

1414

قرب قرب لدبم   لدبم -- ریذپ ریذپ همانرب   همانرب یقطنم   یقطنم رگلرتنک   رگلرتنک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- تردق تردق دوید   دوید ناونع : : ناونع 1515
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P/F PHOENIX INESTRUMENT DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005118 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تردق دوید  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تردق دوید  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
قرب لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  یتسویپ -  لیاف  قبط   planner تابر یوزاب  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060012000015 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوپ تعنص  رازفا  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   PISHROBOT یتراجت مان   ROBOTIC ARM6AX18 لدم کیتابر  یوزاب  یشهوژپ  یشزومآ و  تابر  الاک :  مان 

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

نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسا یمازلا  الاک  یاهیگژیو  تاحیضوت  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دوش -  هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراددوخ  هباشم  یاهالاک  یارب  داهنشیپزا  یرادا -  لحارم  ماجنا  الاک و  تست  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

plannerplanner  تابر تابر یوزاب   یوزاب هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1616
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001034 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  33000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تسا یمازلا  دیدزاب  هگرب  هباشم ، دک  ناریا  تسویپ ، لیاف  قبط  شخب  ضایف  ناتسرامیب  هژورپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هرواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  لماک  روط  هب  دادرارق  تسویپ و  لیاف 

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

64005586-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 1717
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا لباک  - سم مامت  نتنآ  لباک   - 06 ینیمز جوزود  لباک   - 10 میس  - 4 میس - ترا  2/5 میس  - ترا  1/5 میس  - 2/5 میس  - 1/5 میس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوسن قیرح 

1201004274001156 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

06 ینیمز جوزود  لباک  - فالک  1 دادعت  10 میس - فالک 4 دادعت  4 میس - فالک  5 ترا  2/5 میس - فالک ترا 3   1/5 میس - فالک  12 دادعت  2/5 میس - فالک  20 دادعت  1/5 میس - 
رتم  350 زوسن قیرح  نالعا   2*1/5 لباک - رتم  300 سم مامت  نتنآ  لباک  - رتم  300 دادعت

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ملق  9 دادعت : 

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

تیفیک یاراد  سانجا   - 3 .دوب دهاوخ  سنج  لوصو  زا  دعب  هام  هس  هجو  زیراو  .دشاب 2- یم  هدنشورف  هدهعب  هرادا  رابنا  ات...و  یربراب  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ  امتح  دشابزایندروم 4 - یالاک  تاصخشم  ابرباربو 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

32045802-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

نالعا نالعا لباک   لباک -- سمسم مامت   مامت نتنآ   نتنآ لباک   لباک  - - 0606 ینیمز ینیمز جوزود   جوزود لباک   لباک  - - 1010 میس میس  - - 44 میس میس -- ترا ترا   2 /52/5 میس میس  - - ترا ترا   1/51/5 میس میس  - - 2 /52/5 میس میس  - - 1/51/5 میس میس ناونع : : ناونع
زوسن زوسن قیرح   قیرح

1818
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ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تاحیضوت  یتسویپ و  لیاف  ههام /  هس  تخادرپ  قیرح /  ءافطا  مالعا و  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091201000061 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ادجم  هدش  روهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دراد دراد تاحیضوت   تاحیضوت وو   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ههام /  /  ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ قیرح /  /  قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1919
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ریبکریما یتعنص  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FWB-1000E لدم بو  یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095229000039 زاین :  هرامش 

ریبکریما یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FWB-1000E لدم بو  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

FN-TRAN-SFP+SR لوژام ددع  هارمهب 2   FWB-1000E لدم بو  یتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  رد  جردنم  طیارش  تیاعر  اب 

1591634311 یتسپ :  دک  هرامش 350 ،  هیمس -  نابایخ  یوربور  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400824-021  ، 66468055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66413969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمرنه 09173771734 سامت  - دشابیم هباشمالاکدک...یرونربیف  ینابیتشپ  تهج  WS-C3850-24SS لدم چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001431000352 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W2F3RTXY لدم  in 10 یبد چوس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FWB- 1000EFWB- 1000E  لدم لدم بوبو   یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2020

چوس چوس ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاعالطا یروانف  شرتسگ  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 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دنشاب و  لصا  یتناراگ  یاراد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  تسویپ  تساوخرد  ساسا  رب   lom

1101095060000024 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224FO لدم  m 3 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و   mm^2 0/75 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0560705 حرط یلوتفم  کت ال  یسم 0/75  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 60 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 12  هتسب   m 2 لوط  90x45 mm زیاس  cm 9 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 70 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK10183E لدم لوژام  گنیکنارت 4  زیرپ  باق  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK151702 لدم کنارت  هندب  تسب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

روشک  HOMER هدنزاس عجرم   HOMER یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   m 0/5 لوط  HM-UU4P-SR-C6R لدم  CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
متسیس ینولآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان   45x45 mm زیاس تکاد  یکیتسالپ  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک 

ددع 34 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان   45x45 mm زیاس  UPS تکاد یکیتسالپ  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع 

ددع 34 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   U 1 عافترا هداس  حرط   in 19 درادناتسا اب  کنالب  لنپ  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

mm  33  لوط لوط   FTP CAT6 LSZHFTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یاهنارای  یفنص  ماظن  ای  بسک  زاوج  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  یمالعا  اهدنرب  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل 

.ددرگ لصاح  سامت  یلخاد 224  هرامش 88510910  اب  شسرپ  یارب 
.ددرگ یم  ماجنا  دات  لیوحت و  زا  دعب  هتفه  کی  هیوست 

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شنیزگ6040189 یاه  هدنورپ  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 10)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم ینارسوبوتا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039840 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش شیامن  یاهولبات  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  ولبات و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نازاس ولبات  ناگدنشورف  هناسر - تاغیلبت و  پاچ ، یهگآ ، ناگدنشورف  کینورتکلا - قرب و  عیانص  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت و نامزاس  لوا  هقبط  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نارمع  تنواعم  هزوح  نامتخاس  مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ
یزادرپاک

هناخنفلت 5- یرایتخب  یاقآ   33448346 - 31298982 :: نفلت نفلت
نفلت 05133448340  05133448301

ets.mashhad.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش شیامن   شیامن یاهولبات   یاهولبات ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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 " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010921 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 9   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039842 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/10/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  قباطم  یرهش  شیامن  یاهولبات  ینابیتشپ  تامدخ  ماجناو  ولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 --- کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 --- هناسر تاغیلبت و  پاچ ، ، یهگآ ناگدنشورف -   2

 --- نازاسولبات ناگدنشورف -   3

نامزاس لوا  هقبط  دهشم ،  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نارمع ،  تنواعم  هزوح  نامتخاس  مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ؛  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
یزادرپراک تاکرادت و  دهشم .  ینارسوبوتا 

هناخنفلت هرامش  یرایتخب  یاقآ  بانج   33448346 - 31298982: نفلت  :: نفلت نفلت
05133448340 نفلت :   051 33448301-5 : 

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  اب  قباطم  لنپ  چات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000736 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   WINMATE یتراجت مان   S17L500-PMM1/S17L540-PMM1 لدم  in 17 زیاس  LCD یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

تعنص استپ 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034  هرامش  هب  یرگسع  جاح  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244040-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش شیامن   شیامن یاهولبات   یاهولبات ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجناو   ماجناو ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

inin زیاس  1717   زیاس   LCDLCD  یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن 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 43 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ndu8l8jd6vga?user=37505&ntc=6039842
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6039842?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9fqhjts6bxt9x?user=37505&ntc=6040230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6040230?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادنتسم هیلک  مالعا و  یلک  تمیقًافطل  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  * ددرت لرتنک  عماج  هناماس  هعسوتو  ینابیتشپدادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  همیمض  تسویپردروتکاف  شیپ  یط 

1101001022001946 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ضقانتم تمیق  مالعا  اب  یاهخساپ   * لک هرادا  ناسانشراک  طسوت  ییاهن  تست  وروتکافدیئاتزا  سپزور  هیوست 60  تمدخ  یتناراو  یتناراگ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناینامز 88113541. تاعالطا  هدننک *  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  * درادن رثا  بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطا 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک عماج   عماج هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق 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 43 ھحفص 24 
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دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6039915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس رد 120  داعبا 190  رد  تناس  یقرب 3  هدرپ  ددع  بصن 2  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000159 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایناپسا   TRIFLEX VIDRIOPANTALLA S.L هدنزاس عجرم  یلور  هتسب  یقرب  لدم   mm 16/5 ضرع یرتم  لوط  یموینیمولآ  هرکرک  هدرپ  الاک :  مان 

مشیربا هار  زاسناور  هدننک 
رتم 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تناس رد 120  داعبا 190  رد  تناس  یقرب 3  هدرپ  ددع  بصن 2  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: 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

نادابآ هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادابآ  هاگدورف  هب  یسرتسد  لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000082 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  ، لیمکت تسیابیم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم 09362109355 ماشه  دیس  سدنهم  ییوگخساپ  تهج  سامت 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب لدم   لدم   mmmm  16/516/5 ضرع   ضرع یرتم   یرتم لوط   لوط یموینیمولآ   یموینیمولآ هرکرک   هرکرک هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 2727

یسرتسد یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 43 ھحفص 25 
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  هناماس  نمض  رد  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000101 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز هللا  دبع  نیسح  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 6 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  هناماس  نمض  رد  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ینفد ینفد یایا   هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 43 ھحفص 26 
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بآودنایم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه متسیس  یارب  تمیق  هئارا  زا  نمض  رد  دشاب -  یم  لاتیجید  هلاناک  زاین 32  دروم  هاگتسد  - NVR هاگتسد یارب  نمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف یرادوخ  نژیو  کیاه  اووهاد و 
1101005709000010 زاین :  هرامش 

باودنایم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-2016 NVR لدم لاتیجید  رورس  الاک :  مان 

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

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5971834854 یتسپ :  دک  بالقنا ،  راولب  بآ  ودنایم  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45248925-044  ، 45225322-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45248145-044 :: 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

RS-20 16  NVRRS-20 16  NVR لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید رورس   رورس ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 43 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qg7cfn2ywrtnc?user=37505&ntc=6039981
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6039981?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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 " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورسو نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه  - ددعود VGA-Extender لباک - هاگتسد کی  HDMI 4.M4K-KnetFUull لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه نیبرود  شیف  ضیوعت  - زنل میظنت.یریگدرگ   - یریوصت تراظن  متسیس 

1101001431000350 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ینالغب سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AWM یتراجت مان  لدم 2919   VGA ریوصت لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دنمرنه دشابیم 09173771734 هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

6039981RS-2016 NVR لدم لاتیجید  هحفص 26)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود روتپادآ   روتپادآ  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 3131

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010044490000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش زا  خیرات 1401/09/22  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040108 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  نوناق  نامتخاس  هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی دیدجت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 3519837631 دک  جیسب  راولب  نانمس   :: سردآ سردآ

02141934-1-02333435890 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6039895 لرتنک  عماج  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  یاهمتسیسدادرارق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نامتخاس6040108 هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  هحفص 9)تاریمعت  ددرت  ( ددرت

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

ینفد6040293 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نامتخاس نامتخاس هینبا   هینبا وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  ناروآدای  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش مود  تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  دیرخ  تلهم  نایاپ  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس اب   HARD CASE هدنرادهگن هبعج  هب EFV و  زهجم  دودحمان  رمع  اب  ردنلیس  هارمه  هب   Mi لدم یرتیل  تفه   MSA یسفنت هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دعب هب  مود 2021  همین  تخاس  لاس  اب   EFV هب زهجم  دودحمان و  رمع  اب  یرتیل  یسفنت 7  هاگتسد  کدی  ردنلیس  / دعب هب  مود 2021  همین  تخاس 

MSA یلصا  MSA SCAPE MASK رارف کسام  / یلصا لدم 6006   m3 رتلیف یلصا /   m-3 6800 تروص مامت  کسام 
BAUER B- لدم یسفنت  لوسپک  ژراش  روسرپمک  راجفنا  دض  هدنرادهگن  هظفحم   B-COOL هارمه هب   BAUER-V 680 لدم یسفنت  لوسپک  ژراش  روسرپمک 

SAFE
لدم ارفک  دنرب  یناشن  شتآ  قیرح  قیاع  همکچ   / F1XF لدم  MSA دنرب یناشن  شتآ  هالک   / pc 1000 لدم  Viking دنرب  Nomex یناشن شتآ  راولش  تکروا و 

CHIBA FIRE SHARK دنرب سکنوبرک  یتایلمع  شکتسد  /MAJESTIC دنرب یناشن  شتآ  هعنقم  دوه   NO STREAMER

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 200.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  ناروآدای  زاگ  شیالاپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ریفج  هقطنم  رهشمرخ  تمس  هب  زاوها  هداج  رتمولیک 30  ناتسزوخ ،  ، لیوحت لحم   :: سردآ سردآ

06136751732 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: TENDER@PGYGRC.IRسکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  یلور  شوپفک  تیش و  پات  شوپ  راوید  موینیمولآ و  لیات  بصن  ارجا و  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005226000012 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فک لناپ  الاک :  مان 

ددع 155 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

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

مالعتسا مرف  رد  هدش  رکذ  یاهدنرب  قباطم  قیرح  دض  یلور  شوپفک  تیش و  پات  شوپ  راوید  موینیمولآ و  لیات  بصن  ارجا و  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( شوپفک ناریا  وکپات ، دزی ، گربچگ  یاهدنرب  ) تسویپ

8818613137 یتسپ :  دک  ترادا ،  عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227012-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220036-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شتآ شتآ هالک   هالک یناشن - - یناشن شتآ   شتآ راولش   راولش وو   تکروا   تکروا یسفنت -  -  یسفنت لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش روسرپمک   روسرپمک تروص -  -  تروص مامت   مامت کسام   کسام  -  - MSAMSA  یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یتایلمع یتایلمع شکتسد   شکتسد هعنقم - ) - ) هعنقم  ) ) دوه دوه یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح قیاع   قیاع همکچ   همکچ یناشن -  -  یناشن

3333

قیرح قیرح دضدض   یلور   یلور شوپفک   شوپفک وو   تیش   تیش پات   پات شوپ   شوپ راوید   راوید وو   موینیمولآ   موینیمولآ لیات   لیات بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکروا6039828 یسفنت -  لوسپک  ژراش  روسرپمک  تروص -  مامت  کسام   - MSA یسفنت هاگتسد  نیمات 
( - هعنقم  ) دوه یناشن -  شتآ  قیرح  قیاع  همکچ  یناشن -  شتآ  هالک  یناشن - شتآ  راولش  و 

یتایلمع شکتسد 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6039927 ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هحفص 16)هرواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دض6040154 یلور  شوپفک  تیش و  پات  شوپ  راوید  موینیمولآ و  لیات  بصن  ارجا و  حلاصم و  هیهت 
قیرح

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

6040158 - 06 ینیمز جوزود  لباک   - 10 میس  - 4 میس - ترا  2/5 میس  - ترا  1/5 میس  - 2/5 میس  - 1/5 میس
زوسن قیرح  نالعا  لباک  - سم مامت  نتنآ  لباک 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاحیضوت6040217 یتسویپ و  لیاف  ههام /  هس  تخادرپ  قیرح /  ءافطا  مالعا و  یزادنا  هار  بصن و 
دراد

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

هتسب6040312 رادم  نیبرود  روتپادآ   - HDMI 1.4V هحفص 26)لباک هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاهنامتخاس6040336 هتسب  رادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6040293 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ماج تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000033 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  اب  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 3535

DL380 PDL380 P لدم لدم رورس   رورس رواپ   رواپ ددع - - ددع تشه   تشه   G9G9  3232 مرمر   ددع - - ددع هسهس   DL380 PG8DL380 PG8 لدمرورس لدمرورس نفنف    - - ددع ددع کیکی   رورس   رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی     G8 dG8 d

3636
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DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000353 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040064 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 650/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رهم   ، نامتخاس یمیجن  دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  یتعیرش  نابایخ  - کارا سردآ  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000353 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: 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

تسویپ6039946 تاصخشم  اب  هحفص 31)رورس  رورس  ( رورس

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

6039981RS-2016 NVR لدم لاتیجید  هحفص 26)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6040004G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد 
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   DL380 P G8 d لدم رورس  رواپ  ددع - تشه 

هحفص 31) رورس  ( رورس

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

رورس6040064 هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 31)هیهت  رورس  ( رورس

DL380 PDL380 P لدم لدم رورس   رورس رواپ   رواپ ددع - - ددع تشه   تشه   G9G9  3232 مرمر   ددع - - ددع هسهس   DL380 PG8DL380 PG8 لدمرورس لدمرورس نفنف    - - ددع ددع کیکی   رورس   رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی     G8 dG8 d
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6040149G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد 
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   DL380 P G8 d لدم رورس  رواپ  ددع - تشه 

هحفص 31) رورس  ( رورس

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

رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارو بصن  هنیزه..ددع  پماتسا 1 تراتسا  دیلک  - هقلح یسکلف 10 هلول  - رتم 300 4*2 قرب لباک  10005P لدم یتکرحروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا 

1101001431000351 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یکزیراک  یمیحر  یدهم  هدنزاس  عجرم   IGC یتراجت مان   P2000P1000 لدم میس  اب  یتکرح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

عجرم یفالک  هتسب   m 100 لوط  60227IEC 02 ISIRI 60702 حرط  mm^2 4 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x4 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 

فالک 300 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

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

دنمرنه 09173771734 دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکلف یسکلف سنج   سنج قرب   قرب هلول   هلول قرب - - قرب میس   میس -- دیلک دیلک هحفص   هحفص -- میس میس اباب   یتکرح   یتکرح روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3939
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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 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288004486 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم  یتراجت  مان  ادزم 2000  تناو  روتوم  نغور  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هاوگ هدننک  هضرع  عجرم   ACTROS زنب نویماک  روتوم  یراک  نغور  متسیس  دربراک  هعطق  یگنشف  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نالیگ نوتیز  هار  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HARRINGTON یتراجت مان  ابص  دیارپ  روتایدار  بآ  هعطق  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک  وردوخ  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Cerato-LD لدم ایک  رلوک  هظفحم  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ینوراک لالج  هدننک  هضرع  عجرم   DEKO هدنزاس عجرم  ابص  دیارپ  نامرف  هبعج  هعطق  شوب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

اناداپسا نیشام  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   PARCO GROUPS یتراجت مان  لدم 956   SDLG ردول روتوم  دربراک  دود  پاپوس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نایتعنص همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   FSS MAY یتراجت مان  لارام  ایناکسا  سوبوتا  ولج  عافترا  میظنت  دربراک  لماک  پاپوس  الاک :  مان 

تس 18 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتایدار روتایدار بآبآ   هعطق   هعطق یگنشف   یگنشف زنب -  -  زنب نویماک   نویماک روتوم   روتوم یراک   یراک نغور   نغور متسیس   متسیس دربراک   دربراک هعطق   هعطق یگنشف   یگنشف ادزم -  -  ادزم تناو   تناو روتوم   روتوم نغور   نغور یگنشف   یگنشف ناونع : : ناونع
دیارپ دیارپ نامرف   نامرف هبعج   هبعج هعطق   هعطق شوب   شوب ایک -  -  ایک رلوک   رلوک هظفحم   هظفحم هعطق   هعطق رشاو   رشاو  -  - NPRNPR وزوسیا   وزوسیا تنویماک   تنویماک رامش   رامش رتمولیک   رتمولیک روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص  - - ابص ابص دیارپ   دیارپ

لارام لارام ایناکسا   ایناکسا سوبوتا   سوبوتا ولج   ولج عافترا   عافترا میظنت   میظنت دربراک   دربراک لماک   لماک پاپوس   پاپوس  -  - SDLGSDLG ردول   ردول روتوم   روتوم دربراک   دربراک دود   دود پاپوس   پاپوس ابص -  -  ابص

4040
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یزکرم ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یرزیل  رتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001164000075 زاین :  هرامش 

یزکرم یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دئوس هدنزاس  روشک  + A لدم یتسد  رکچ  گنیریب  یتعنص  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

داگراساپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   SGT 600 یزاگ نیبروت  دربراک  گنیریب  گنیزوه  الاک :  مان 
شیالاپ تعنص  زربلا 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

قرش دابانس  تعنص  وجهر  هدننک  هضرع  عجرم   VNG 100-20 لدم  SANDVIK یتعنص پمپ  گنیریب  هعطق  ریراک  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نایسراپ تعنص  رازفا  رادمان  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   NASP-BB لدم یتعنص  نک  کنخ  جرب  دربراک  گنیریب  تفش و  هعومجم  الاک :  مان 

نایسراپ تعنص  رازفا  رادمان  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 6 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنهس هدننک  هضرع  عجرم  ناکیتراپ  تعنص  دنهس  هدنزاس  عجرم   PARTIKAN یتراجت مان   SGT600 یزاگ نیبروت  گنیریب  دربراک   RTD PT100 روسنس الاک :  مان 

ناکیتراپ تعنص 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
انرب هدننک  هضرع  عجرم   SKF هدنزاس عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان   MPB 1/73 یتعنص روسرپمک  دربراک  روتپادآ  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

دنورا یژرنا 
تس 3 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818953116 یتسپ :  دک  زاف 1 ،  یتشهب  دیهش  کرهش  وکپه  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124989-086  ، 34032224-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34032360-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعومجم هعومجم -- یتعنص یتعنص پمپ   پمپ گنیریب   گنیریب هعطق   هعطق ریراک   ریراک یزاگ - - یزاگ نیبروت   نیبروت دربراک   دربراک گنیریب   گنیریب گنیزوه   گنیزوه یتسد -  -  یتسد رکچ   رکچ گنیریب   گنیریب یتعنص   یتعنص جنس   جنس شاعترا   شاعترا ناونع : : ناونع
دربراک دربراک روتپادآ   روتپادآ وو   گنیریب   گنیریب هعومجم   هعومجم -- یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت گنیریب   گنیریب دربراک   دربراک   RTD PT100RTD PT100 روسنس   روسنس -- یتعنص یتعنص نکنک   کنخ   کنخ جرب   جرب دربراک   دربراک گنیریب   گنیریب وو   تفش   تفش

یتعنص یتعنص روسرپمک   روسرپمک

4141
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئاد کینوسارتلوا  روسنس  نژیسکا و  رتمولف  یریگ  هزادنا  اب  لباترپ  نژیسکا  جنس  صولخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002807 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کاتسر  هشیدنا  ناروانف  تسیز  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SMART ONE لدم لباترپ  نژیسکا  جنس  صولخ  زاگ و  روزیلانآ  الاک :  مان 

کاتسر هشیدنا  ناروانف  تسیز  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئاد مئاد کینوسارتلوا   کینوسارتلوا روسنس   روسنس وو   نژیسکا   نژیسکا رتمولف   رتمولف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا اباب   لباترپ   لباترپ نژیسکا   نژیسکا جنس   جنس صولخ   صولخ ناونع : : ناونع 4242
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6040191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط   LEL نویساربیلاک زاگ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000353 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BFI هدنزاس عجرم   GT 2.0 لدم زاگ  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نویساربیلاک زاگ  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: 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

یسکلف6040011 سنج  قرب  هلول  قرب - میس  - دیلک هحفص  - میس اب  یتکرح  هحفص 35)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نویماک6040046 روتوم  یراک  نغور  متسیس  دربراک  هعطق  یگنشف  ادزم -  تناو  روتوم  نغور  یگنشف 
تنویماک رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص   - ابص دیارپ  روتایدار  بآ  هعطق  یگنشف  زنب - 

پاپوس ابص -  دیارپ  نامرف  هبعج  هعطق  شوب  ایک -  رلوک  هظفحم  هعطق  رشاو   - NPR وزوسیا
ایناکسا سوبوتا  ولج  عافترا  میظنت  دربراک  لماک  پاپوس   - SDLG ردول روتوم  دربراک  دود 

لارام

هحفص 35) روسنس  ( روسنس

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

ریراک6040119 یزاگ - نیبروت  دربراک  گنیریب  گنیزوه  یتسد -  رکچ  گنیریب  یتعنص  جنس  شاعترا 
- یتعنص نک  کنخ  جرب  دربراک  گنیریب  تفش و  هعومجم  - یتعنص پمپ  گنیریب  هعطق 

دربراک روتپادآ  گنیریب و  هعومجم  - یزاگ نیبروت  گنیریب  دربراک   RTD PT100 روسنس
یتعنص روسرپمک 

هحفص 35) روسنس  ( روسنس

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

مئاد6040128 کینوسارتلوا  روسنس  نژیسکا و  رتمولف  یریگ  هزادنا  اب  لباترپ  نژیسکا  جنس  هحفص 35)صولخ  روسنس  ( روسنس

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

6040191LEL نویساربیلاک زاگ  هحفص 35)روسنس  روسنس  ( روسنس

LELLEL نویساربیلاک   نویساربیلاک زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4343
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

هحفص 19)چوس6040066 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاریش رد  رقتسم  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140124 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم داتسو  یتایلمع  قطانم  زاین  دروم  یریوصت  یتوص و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت رابنا  نالاد  راغآ و  یتایلمع  هقطنم  دنبشارف -  هب  هدیسرن  دابآ -  زوریف  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SAD-0100017 دیرخ
یاتسور ناتسورس  هب  هدیسرن  ناتسورس -  زاریش  هداج  سراف  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   ZVD-0100145 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک ، 

هب هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SND دیرخ 0100154 -  تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  دابآ  تداعس  ناتسورس و  یتایلمع  هقطنم  دبنگ  تک 
RD-0100121 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  ناگنک  ران و  یتایلمع  هقطنم  دابآ  ربکا  بآ  پمپ  زا  دعب  مج -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  : سردآ
هب طوبرم  مالقا  الاک  تاکرادت  رابنا  نایسراپ -  یتایلمع  هقطنم  یرادا  عمتجم  وجشناد -  نادیم  درمال  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب 

سرگاز زاگ  تفن و  تکرش  هچوک 42  شبن  دنز -  راولب  زاریش  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   ZSD-0100042 دیرخ تساوخرد 
.ددرگ لاسرا  الاک  تاکرادت  رابنا  یبونج 

لایر  1/544/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

071 و 071-32314447 :: 32138402 و 32138657 -  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

زاین6040321 دروم  یریوصت  یتوص و  هحفص 40)متسیس  توص  ( توص

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

زاین زاین دروم   دروم یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444
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روشک 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 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000386 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

هرایس تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GW2283 لدم  in 21/5 زیاس حطسم  هحفص  اب   LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  کالم  دنشاب و  یمن  کالم  اهدک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  لیمکت و  اهتکرش  صتخم  مالعتسا  مرف  ًانمض  .ددرگ  یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 4545
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  هناماس  نمض  رد  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  روتینامو  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000102 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MTC-3425 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.تسا هباشم  هناماس  نمض  رد  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  روتینامو  تنیالک  نیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 40)رتویپماک6039902 روتینام  ( روتینام

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

روتینام6040285 تنیالک و  هحفص 40)نیت  روتینام  ( روتینام

(( 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

شنیزگ6040189 یاه  هدنورپ  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 10)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کناب6040292 یاهمتسیس  یور  رب  هدش  بصن   RTGS اب طبترم  یاهرازفا  مرن  هحفص 10)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روتینام روتینام وو   تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 4646
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6040312 رادم  نیبرود  روتپادآ   - HDMI 1.4V هحفص 26)لباک هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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