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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   2828 هبنشود   هبنشود 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
(( 1818 ))

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 

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


( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

( 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  • 27

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( 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 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

794-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم نایاپعبنم همانزور  رد  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
( یرادا تعاس 

6059386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا ocr و مرن  یاه  هناماس  ییاسانش  هب  تبسن  ناوخارف  قیرط  زا  کینورتکلا  ویشرآ  داجیا  دوخ و  دنمشزرا  یتایح و  دانسا  یرادهگن  ظفح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاعف ناراکنامیپ  ییاسانش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

یلخاد 349  07132343716 07132343717 :: نفلت :: fava.shiraz.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

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/28  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاسات 14/30عبنم  - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059395 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یزاسرهش  متسیس  یسانشراک  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 81/069/572/373  غلبم 

لایر نیمضت 4/050/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ناگدازا  یسراف و  ناملس  عطاقت خ  زاوها  رد  عقاو  تسارح  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

یلخاد 36/0  18-32234111 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ داجیا   داجیا وو   دوخ   دوخ دنمشزرا   دنمشزرا وو   یتایح   یتایح دانسا   دانسا یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح ناونع : : ناونع 11

یزاسرهش یزاسرهش متسیس   متسیس یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26708287 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059400 :: هرازه هرازه 9/30دکدک   تعاس  - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نماس دهشم  یرادرهش  رهش و  یمالسا  یاروش  تابوصم  یارجا  رب  تراظن  حیاول و  نیودت  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

05131296761-05131296708-05131296708 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140104 :: یهگآ یهگآ هرامش   یرادا 1401/10/5هرامش تقو  نایاپ  ات  یهگا  رشن  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هعمج هبنشجنپ و  یاهزور  زا  ریغب  یلا 16  تعاس 9  زا  هزور  همه 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059590 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  رورس  هاگتسد  ود  دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ  یزادنا  هار  تازیهجت  مالقا  هیهت  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان تنامض  تروصب  لایر )  2,000،000،000  ) لایر درایلیم  ود  لداعم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   - هنیمز نیا  رد  یدنمناوت  یاراد  ناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب هدش  مالعا  یاه  هبتر  اه و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  نتشاد  نامزاس -  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  ای  ربتعم  یکناب 

ات 2 یاه 1  هبتر  ینابیتشپ  تامدخ  ات 2 -  یاه 1  هبتر   Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  دشابیم 1 - یمازلا  لیذ  حرش  هب  ربتعم  خیرات 

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  نامتخاس  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  عطاقت  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: 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

رهش رهش یمالسا   یمالسا یاروش   یاروش تابوصم   تابوصم یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   حیاول   حیاول نیودت   نیودت تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ شیامزآ   شیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا هیهت   هیهت وو   نیمأت   نیمأت 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 :
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کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یاهلحرمود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/09/29  تعاس 11  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  15

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ذوفن نومزآ  یتینما و  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کتایسآ یاه  هداد  لاقتنا  تکرش  هجو  رد  نویلیم   دصناپ  لداعم  لایر  درایلیم  نیمضت 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مهدزاود پ 37 شبن ک  دامعریم  کتایسآ خ  یزکرم  نامتخاس  تفایرد :  :: سردآ سردآ

یلخاد 1746  1544 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخدصر6059403 ورهار  یشیامن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

r2-01-045 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لرتنک  متسیس  یکدی  تاعطق  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  21/963/940/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/099/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک هرادا   24  - زاف 22 مهدزاود  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 7336  07731312000 :: 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

ذوفن ذوفن نومزآ   نومزآ وو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 55

سنمیز سنمیز لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 48-1401-س یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3 دابآرون زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن ،  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  هیا 5  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییارجا ینف  ماظن 

یتسپدک 96315-71798 زاگ  لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش   :: سردآ سردآ

02141934  - 071384038009 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8019/2-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 14   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059857 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 15   - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو 129  CATCH PIT و CONDENSATE CHAMBER یاه هچضوح  فارطا  یناشنشتآ  موف  هکبش  یزادنا  هار  ارجا و  لایرتم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  متشه  هاگشیالاپ 

لایر  46/209/658/412 دروارب :

لایر   2/311/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 5  رد  لقادح  زاگ  تفن و  ای  تازیهجت و  تاسیسات و  هتشر 

، اهنامیپ تامدخ  متشه  هاگشیالاپ  یاهزاف 20 و 21  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع   :: سردآ سردآ

4-31319681-077 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731319207 :: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 77

اهاه هچضوح   هچضوح فارطا   فارطا یناشنشتآ   یناشنشتآ موف   موف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا لایرتم   لایرتم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

مودتبون  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا  پاچ  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/28 هبنشود  زور   13:30

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ زور   1401/10/08

6059450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  لقادح  دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  یاههژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ثداوح رمع و  همیب  رفن  ادودح 700  نامرد و  لیمکت  همیب  یعبت  یلصا  رفن  رثکادح 2000  فقس  ات  نانکراک  ثداوح  رمع و  نامرد  لیمکت  همیب  روما  ماجنا  - 

رتنس اتید  یدنبرکیپ و .....  یزادنا  هار  زیهجت و  نیمات  دیرخ  - 
کیپ هلحم  یارس  نامتخاس  زیهجت  لیمکت و  - 

( لوا زاف   ) ناتسلگ رتائت  یفمآ  نلاس و  زیهجت  ریمعت و  یزاسزاب ، - 
درالم هزیناکم  تلافسآ  شخپ  یشاپریق و  شارت  لمح  هیهت  ینامیلس  دیهش  راولب  یهدناماس  - 

سیدرف یرادرهش  مان  هب  باسح 400819688645  هب  تسیاب  یم  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 2/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف   - هارراهچ هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -  سردآ   :: سردآ سردآ

ایو 026-3667339 یلخاد 158   026-36658111 :: نفلت :: www.shahrdarifardis.ir 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

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

28-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sm 12 core یکاخ یرون  ربیف  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

01332132392 :: نفلت :: www.TCI.IR HTTP:/IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.GILAN.TCI.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو لیمکت   لیمکت رتنس -  -  رتنس اتید   اتید وو .....  .....  یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات   نیمات دیرخ   دیرخ نانکراک -  -  نانکراک ثداوح   ثداوح وو   رمع   رمع نامرد   نامرد لیمکت   لیمکت همیب   همیب روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
رتائت رتائت یفمآ   یفمآ وو   نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت یزاسزاب ، ، یزاسزاب هلحم -  -  هلحم یارس   یارس نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت

99

sm 12  coresm 12  core یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zzkc2jddcql7r?user=37505&ntc=6059450
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059450?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7kr7tvgru9dac?user=37505&ntc=6059720
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059720?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هدرپس ذخا  اب  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509765-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یاراد  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011-01-30018 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059872 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.244.800.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  هرامش 255  یلامش  یارسشناد  شبن  هوکبا  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

05137288016 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05137285024 :: 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

یزاسرهش6059395 متسیس  یسانشراک  تامدخ  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یارجا6059400 رب  تراظن  حیاول و  نیودت  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط 
رهش یمالسا  یاروش  تابوصم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6059590 ود  دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ  یزادنا  هار  تازیهجت  مالقا  هیهت  نیمأت و 
رورس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ 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 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c9h4hxxspxf9s?user=37505&ntc=6059849
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059849?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6mhlce4cavd35?user=37505&ntc=6059872
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059872?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26826937 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059403 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  هناخدصر  ورهار  یشیامن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

05131296761-05131296708-05131296708 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشراهچ  زور  تعاس 18  ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا  : تیاس

1401/9/30

تلاسر  :: عبنم تفایردعبنم خیرات  زا  داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/10/10 هبنش  زور  تعاس 19  ات  هصقانم  دانسا 

6059922 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11/30  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/10/11

هرامش هب  مرگ  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  رصتخم  حرش  تامدخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001005674000183

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-03441325077 :: 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

هناخدصر هناخدصر ورهار   ورهار یشیامن   یشیامن تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

مرگ مرگ گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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 11 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vt3nw33ya62ua?user=37505&ntc=6059403
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  نیمات  یحارط  بادنخ  تالحم و  ناجیلد  دنزاش   ، زاگ یحاون  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  34/200/000/000 دروارب :

لایر  1/710/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  ینیمخ -  ماما  نابایخ  کارا -   :: سردآ سردآ

32412630-32412185-086 :: نفلت :: www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

3277660-086 :: 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

هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ فلا /14 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیس هناخراک  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه  دادرارق  روما  هیمورا  نامیس  هناخراک  داباهم  هیمورا  هداج  رتمولیک 35  هیمورا   :: سردآ سردآ
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21  هچوک 17  تسراخب  ریصق  دمحا  نابایخ  نیتناژرا  نادیم  نارهت 

04432515398 :: نفلت :: WWW.URMIACEMENT.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ یحاون   یحاون کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1515

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 43 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یط  تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  * تسارحرتنساتید لاوریاف  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف 

1201001022000267 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلازاین  تروصرد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

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

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88113519 فیس یاقآرتشیب  تاعالطا.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ  هب  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ یطیط   تمیق   تمیق زیر   زیر وو   مالعا   مالعا یلک   یلک تمیق   تمیق ** یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ** تسارحرتنساتید تسارحرتنساتید لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ جرد   جرد امازلا   امازلا تسویپردروتکاف   تسویپردروتکاف
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روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیزگراک مکح  شیامن  لوژام )   ) یمومع شخب  یناسنا  عبانم  تیریدم  عماج  هناماس  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000065 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لصاح  سامت  یدهتجم  یاقآ  نفلت 85351229  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دشابیم  تسویپ  یاهلیاف  قباطم  طیارش  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6059352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  تعنص  وترپ  کرام  تعرس  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14013713 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

 ( ( لوژام لوژام  ) ) یمومع یمومع شخب   شخب یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1818

تعنص تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 1919
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000132 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم   SNMP لدم  UPS رود هار  زا  لرتنک  دربراک  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

ریاک رتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PDU لدم هکبش  دربراک  دنمشوه  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
کترفاب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کترفاب  یسدنهم   kVA 10 ناوت  ATS لدم یتعنص  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  یاراد  دیاب  تالوصحم  هیلک  دنشاب و  یم  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ ) همان ( تنامض  کی و  هجرد  تیفیک  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 

دنشاب  تست  نامز  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
02166712093  : سامت هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید هکبش   هکبش وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Yokogawa تکرش تخاس   AFS20D لدم  Back Plain ددع کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب 

1101097224000210 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روشک  YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس   ER bus interface master دربراک هعطق  لوژام  الاک :  مان 
نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Yokogawa تکرش تخاس   AFS20D لدم  Back Plain ددع کی  دیرخ : عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 07731313061  هب  شسرپ  هنوگره  تروصرد  دوش ، هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059320 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناجنسفر یمشاه  راولب  هرامش 3  هاگتسیا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  ینف  هنیاعم  بنج  ریدغ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  راولب  دهشم -   :: سردآ سردآ

1-05133855500 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS نویساموتا   نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس   ER bus  interface masterER bus  interface master  دربراک دربراک هعطق   هعطق لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2 12 1

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6059329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  روتکناک  ربمان 10691 و  تراپ  دنارگل  تکاددنب  ناونع : 

14013685 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط روتکناک   روتکناک وو     1069110691 ربمان   ربمان تراپ   تراپ دنارگل   دنارگل تکاددنب   تکاددنب ناونع : : ناونع 2323

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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یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یمالسا  بالقنا  ینف  هدکشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093704000034 زاین :  هرامش 

یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش هجوت  تاحیضوت  تمسق  هب  امتح  یلاسرا  تسرهف  قبط  هکبش  مزاول  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  61 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  ادتبا  دنیامن  تکرش  زربلاو  نارهت  نینکاس  افطل  دیریگب  سامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ  هرامشاب 09126193452  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشتاب دوش  یرازگراب  دعبو  رداص 

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

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

66319941-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  هکبش  تکوس  یسم - هکبش  لباک  - هکبش تراک   - تنیوپ سسکا  چوس - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000146 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت یمالسا   یمالسا بالقنا   بالقنا ینف   ینف هدکشناد   هدکشناد ناونع : : ناونع 2424

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   سیدرف   سیدرف ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج هکبش   هکبش تکوس   تکوس یسم - - یسم هکبش   هکبش لباک   لباک -- هکبش هکبش تراک   تراک  - - تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا چوس - - چوس 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 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sad3u6y2kjwbq?user=37505&ntc=6059550
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059550?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zxbjaeq5bv5pv?user=37505&ntc=6059580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059580?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تیک  لیر  هارمه  هب  پنویک  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000299 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-832PXU-RP-4G لدم  TB 80 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   TF3-7316 لدم  rail kit لماش کر  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  یاهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تیک   تیک لیر   لیر هارمه   هارمه هبهب   پنویک   پنویک هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ 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 19 
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف ناتسرامیب  تهج  تسویپ  حرش  هب  ددع  کی   8G-2S+EM-1036 رتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000145 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  تسا ) هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  الاک  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000051 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  همیب  لاسرا ، هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  الاک  هارمه  یتناراگ  هگرب  دشاب و  یتناراگ  یاراد  یلصا و  اهالاک 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب 
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاهخساپ  هب 

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 2727

دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ تسا ) ) تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم الاک   الاک ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یا  هنایار  تازیهجت  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  تسا .  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003609000122 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 28 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یا  هنایار  تازیهجت  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  تسا .  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا یژولوکنا  شخب  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000523 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  کر  الاک :  مان 

ایاپ یطابترا 
ددع 1 دادعت : 

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

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  09378125741 هرامشاب لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ حرش   حرش هبهب   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تساوخرد :  :  تساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم تسا .  .  تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 2929

لافطا لافطا یژولوکنا   یژولوکنا شخب   شخب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3030

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخادرپ6059483 - دشاب یناریا  دنرب   - هباشم دک  ناریا   - بصنو  NVR هتسب و رادم  نیبرود  مالعتسا 
دشابیم تسویپ  لیاف  ددرگ - یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم  روتکاف  شیپ  ههام - هس 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اتید6059828 هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  هحفص 14)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  قباطم  رانکنودیرف  ردنب  کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ییاجباج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000146 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رانکنودیرف  ردنب  رد  تامدخ  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردنب ردنب کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس لماک و 5 بصناب  اوه  هدرپ  بصن  هیهت و  یزادنا و  هار  بصن و  اب  یا  هفرح  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا کی  هجرد  طرشو - دیق  یب  ضیوعت  یبتک  تنامض 

1101001010000288 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  نادرگ  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
گنرج نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  گنرج  نامیا  هدنزاس  عجرم  ییوستیم  یتراجت  مان   FM40 لدم زاف  کت  اوه  هدرپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبتک تنامض  لاس  لماک و 5 بصناب  اوه  هدرپ  بصن  هیهت و  یزادنا و  هار  بصن و  اب  درب  لوف  یا  هفرح  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- تسا هدننک  نیمات  هدهعب  بصن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - دشابیمن کالم  دک  ناریا   - تسا مهم  تاحیضوت  - طرشو دیق  یب  ضیوعت 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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

لماک لماک بصناب   بصناب اوه   اوه هدرپ   هدرپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   یایا   هفرح   هفرح کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09171412702

رتشیب  تاعالطا  یسین  یاقا 
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و 
1101001548000070 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171412702

رتشیب  تاعالطا  یسین  یاقا 
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و 

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلوردیه یکیلوردیه یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 3333

ءاضما ءاضما رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ههام - - ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ -- دشاب دشاب یناریا   یناریا دنرب   دنرب  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - بصنو بصنو   NVRNVR وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ددرگ - - ددرگ یراذگراب   یراذگراب هدش   هدش

3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ءاضما رهم  روتکاف  شیپ  ههام - هس  تخادرپ  - دشاب یناریا  دنرب   - هباشم دک  ناریا   - بصنو  NVR هتسب و رادم  نیبرود  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیاف  ددرگ - یراذگراب  هدش 

1101094101000163 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DAEYOUNG هدنزاس عجرم   mm 35 ضرع  mm 40 لوط  ALDC-8 سنج  DCB تکارب الاک :  مان 
زورک

ددع 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

داژن ربنق  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  لدم 0327   m 1 لوط  CAT 5/6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآراک  نارهت  یناسر  عالطا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   cm 60 قمع  OUTDOOR لدم تینوی  یکیرتکلا 12  کر  الاک :  مان 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD439t لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD322 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-NVR8645-4K2 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاس و  ریز  زا  تلود  نامتخاس خ  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000513 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  یاقا  هرامش 35912412  اب  رتشیب  تاعالطا  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6059919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیاقو تبث  نیبرود  ناونع : 

14013889 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   تخاس   تخاس ریز   ریز زازا   نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس لاقتنا   لاقتنا وو   یزاس   یزاس ادج   ادج ناونع : : ناونع 3535

عیاقو عیاقو تبث   تبث نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردنب6059908 کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)ییاجباج و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

تخادرپ6059483 - دشاب یناریا  دنرب   - هباشم دک  ناریا   - بصنو  NVR هتسب و رادم  نیبرود  مالعتسا 
دشابیم تسویپ  لیاف  ددرگ - یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم  روتکاف  شیپ  ههام - هس 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6059320 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 16)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6059840 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 8)هیهت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب6059580 تهج  هکبش  تکوس  یسم - هکبش  لباک  - هکبش تراک   - تنیوپ سسکا  چوس -
تسویپ حرش  هب  سیدرف 

هحفص 17) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6059320 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 16)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6059840 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 8)هیهت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 43 ھحفص 27 
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(( 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

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

هدرپ6059546 بصن  هیهت و  یزادنا و  هار  بصن و  اب  یا  هفرح  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  لماک  متسیس 
لماک بصناب  اوه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.مرهجرهش زاگ  هاگتسیا  نامتخاس  لحمرد  یزیمآ  گنر  اب  هارمه  2*2 یطوق اب  یزلف  ریگدرد  ظافح  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000343 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رون نیمتشه  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رون  نیمتشه  یزلف  عیانص  هدنزاس  عجرم   250x80 cm داعبا دالوف  ندچ و  سارت  ظافح  هدرن  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.مرهجرهش زاگ  هاگتسیا  نامتخاس  لحمرد  یزیمآ  گنر  اب  هارمه  2*2 یطوق اب  یزلف  ریگدرد  ظافح  بصنو  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپب  هرجنپ  برد و  یاه  سکع  ظافح و  حرط  الاک و  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 

مالعتسا 09172034378 تبث  زا  لبق  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزیمآ6059820 گنر  اب  هارمه  2*2 یطوق اب  یزلف  ریگدزد  ظافح  بصنو  هحفص 28)تخاس  ریگدزد  ( ریگدزد

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر اباب   هارمه   هارمه 22 ** 22 یطوق یطوق اباب   یزلف   یزلف ریگدزد   ریگدزد ظافح   ظافح بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3737

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 28 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تخادرپ6059483 - دشاب یناریا  دنرب   - هباشم دک  ناریا   - بصنو  NVR هتسب و رادم  نیبرود  مالعتسا 
دشابیم تسویپ  لیاف  ددرگ - یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم  روتکاف  شیپ  ههام - هس 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6059608 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  هحفص 12)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عیاقو6059919 تبث  هحفص 24)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابدور هجنگ  یتابن  نغور  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01141 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059920 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا  هارمه  هب  یکاروخ  نغور 

یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رابدور هجنگ  نغور  هناخراک   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6059589 لیاف  تاصخشم  قباطم  تیک  لیر  هارمه  هب  پنویک  هکبش  تحت  زاس  هحفص 17)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هارمه6059920 هب  یکاروخ  نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2 
هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا 

هحفص 29) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هطوبرم هطوبرم ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا هارمه   هارمه هبهب   یکاروخ   یکاروخ نغور   نغور یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج ینت   ینت   30003000 یدالوف   یدالوف نزخم   نزخم ددع   ددع   22 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3838

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 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mvhljlqsx2bac?user=37505&ntc=6059920
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059920?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیلوردیه6059788 یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیلوردیه6059788 یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 43 ھحفص 30 

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


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

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003007000056 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  - 

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

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: 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

هحفص 31)رورس6059514 رورس  ( رورس

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

هاگتسد6059590 ود  دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ  یزادنا  هار  تازیهجت  مالقا  هیهت  نیمأت و 
رورس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اتید6059828 هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  هحفص 14)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6059872 تازیهجت  رورس و  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس رورس ناونع : : ناونع 3939

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-9015902-T27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس شزرل و  روسنس  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6059754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154146 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوسن ردوپ  هب  هتشغآ  همیس  هس  روسنس  اب   pt100 رتمومرت یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/28 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تعرس6059606 شزرل و  روسنس  هحفص 31)تخاس  روسنس  ( روسنس

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

زوسن6059754 ردوپ  هب  هتشغآ  همیس  هس  روسنس  اب   pt100 هحفص 31)رتمومرت روسنس  ( روسنس

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

تعرس تعرس وو   شزرل   شزرل روسنس   روسنس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4040

زوسن زوسن ردوپ   ردوپ هبهب   هتشغآ   هتشغآ همیس   همیس هسهس   روسنس   روسنس اباب     pt100pt100 رتمومرت   رتمومرت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  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 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلاو  تسویپ  هگرب  تاصخشم  قبط  تروپ  هکبش 24  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001048 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام ود  تخادرپ  / ددع 1 دادعت  / دیرخ تامازلاو  تسویپ  هگرب  تاصخشم  قبط  تروپ  هکبش 24  چیئوس  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127369827 ددرگیم زیراو  متسیسرد  هدش  تبث  ابش  هرامش  هب  روتکاف  هجو  / هدنشورف

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، هنومن قبط  ناتسرامیب  کارا )  یزاس  نیشام  راخب ( یاه  گید  تهج  یربوم  لرتنک  لول  چیئوس  تسا ،  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام  هیوست 6 

1101030642001412 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

JOHNSON ELECTRIC هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   JOHNSON ELECTRIC یتراجت مان  لدم 41-300  یکیناکم  روحم  لرتنک  چیئوس  الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ تامازلاو   تامازلاو تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4242

راخب راخب یاه   یاه گید   گید تهج   تهج یربوم   یربوم لرتنک   لرتنک لول   لول چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4343

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

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

تخادرپ6059483 - دشاب یناریا  دنرب   - هباشم دک  ناریا   - بصنو  NVR هتسب و رادم  نیبرود  مالعتسا 
دشابیم تسویپ  لیاف  ددرگ - یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم  روتکاف  شیپ  ههام - هس 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ6059542 تامازلاو  تسویپ  هگرب  تاصخشم  قبط  تروپ  هکبش 24  هحفص 32)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

ناتسرامیب6059580 تهج  هکبش  تکوس  یسم - هکبش  لباک  - هکبش تراک   - تنیوپ سسکا  چوس -
تسویپ حرش  هب  سیدرف 

هحفص 17) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راخب6059659 یاه  گید  تهج  یربوم  لرتنک  لول  هحفص 32)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448731 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  لماک  تیفورتر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگ6059456 چوس  لماک  هحفص 35)تیفورتر  چوس  ( چوس

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

ناتسرامیب6059580 تهج  هکبش  تکوس  یسم - هکبش  لباک  - هکبش تراک   - تنیوپ سسکا  چوس -
تسویپ حرش  هب  سیدرف 

هحفص 17) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریگ ریگ چوس   چوس لماک   لماک تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزادنا 93*50*88 رد  رادخرچ  تباث  درگ  ینیس  هقبط  لیتسا 2  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000535 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   TRL2 لدم لیتسا  سنج  اذغ  ورس  فورظ  لمح  هقبط  یلارت 2  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8888 ** 5050 ** هزادنا  9393 هزادنا ردرد   رادخرچ   رادخرچ تباث   تباث درگ   درگ ینیس   ینیس هقبط   هقبط   22 لیتسا   لیتسا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 4545

هریغو هریغو هسیرو   هسیرو روتکژورپو   روتکژورپو لباک   لباک ناونع : : ناونع 4646
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لمحو تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  هسیرو  روتکژورپو  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005723000041 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زربلا قرب  لباک  تکرش  زا   km 1 هرقرق  mm 14 قرب لباک  لماک  رطق   kV 1-0/6 ژاتلو  2x2/5 RE/RM mm^2 عطقم حطس   NYBY عون قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نایسراپ رتسگ  داجس  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یا  فا  یتراجت  مان   w 40 ناوت  s 40 لدم ینوتس  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
روشکاخ یضترم  هدننک  هضرع  عجرم  یگنر  کنکداب  یتراجت  مان  یکسورع  لدم  یربلاد  ینیئزت  هسیر  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

رو هدید  هلادسا  هدننک  هضرع  عجرم   LED POWERLIGHT یتراجت مان   DMX 512 لدم یکیرتکلا  رشالف  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
بوچ امیس  کینورتکلا  کیتسالپ و  زلف  بوچ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   PROEL هدنزاس عجرم   HPC644 لدم وگدنلب  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

سراف یژرولاتم  تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TM5004 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم   DEKO یتراجت مان   M50 لدم  m 50 لوط ییانشور  هسیر  الاک :  مان 

ددع 2,500 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

دزی هراتس  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط یفالک  هتسب  یسم   2x1/5 mm^2 ناشفا قرب  لباک  الاک :  مان 
فالک 200 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
تعنص قایس  هدننک  هضرع  عجرم  باتارفا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  باتارفا  یتراجت  مان   AF-SFL لدم  W 100 ناوت  LED ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 

سراپ
ددع 15 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

08638638120 تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991917535 یتسپ :  دک  نارجاهم ،  یرادرهش  ( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355-3862  ، 38623355-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38623355-086 :: 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

هزادنا 93*50*605951788 رد  رادخرچ  تباث  درگ  ینیس  هقبط  لیتسا 2  هحفص 35)یلارت  توص  ( توص

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

هریغو6059881 هسیرو  روتکژورپو  هحفص 35)لباک  توص  ( توص

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 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e8tksyld29x7v?user=37505&ntc=6059881
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059881?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

داژن یفابل  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 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رامیب  یرتماراپ  هس  روتیتام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259001119 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S630 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تیفیکاب   تیفیکاب // یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت یالاکاب   یالاکاب تیولوا   تیولوا // هباشمدک هباشمدک // هعلاطمافطل هعلاطمافطل تاحیضوت   تاحیضوت تسویپ   تسویپ قبط   قبط رامیب   رامیب یرتماراپ   یرتماراپ هسهس   روتیتام   روتیتام ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد

4747
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالمدک ناریا  ، رتبعم همان  تنامضو  ربتعم  یتناراگ  یاراد  (GDM-245LN IPS Panel) هاگتسد 10 چنیا سالپ 24 یجروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  دیاب  الاک  تسین 

1101001010000285 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه هیلکدشاب  یمن  کالمدک  ناریا  ددرگیم  تدوع  طرشو  دیق  یب  الاک  ندشن  دات  تروصرددسرب  ناسانشراک  دات  هبو  هدوب  یناریا  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  همیبو  هیلخت   ، لمح : لماش اه 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63148250-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالمدک کالمدک ناریا   ناریا ،، رتبعم رتبعم همان   همان تنامضو   تنامضو ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد (( GDM-245LN IPS GDM-245LN IPS PanelPanel)) هاگتسد هاگتسد 1010 چنیا چنیا سالپ  2424 سالپ یجروتینام   یجروتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یناریا   یناریا دیاب   دیاب الاک   الاک تسین   تسین

4848

DATADATA  تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم   FANLESS EMBEDDED MINI  COMPUTERSFANLESS EMBEDDED MINI  COMPUTERS -- میس میس یبیب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص  - - میس میس یبیب   سوم   سوم -- 2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ   SHEETSHEET
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FANLESS EMBEDDED MINI COMPUTERS- میس یب  دیلک  هحفص   - میس یب  سوم  روتینام 22- تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم 

1101092134000958 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   FHC هدنزاس عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6969 لدم یکشم  یسراف  دیلک  یاراد  میس  یب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
وسارف هنایار 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Mi582U لدم  miter i5 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FHC هدنزاس عجرم   FARASSOO یتراجت مان   WUG1005 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

وسارف هنایار 
تس 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6059810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000772 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5050
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) گنیتف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984001306 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 

تس 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) گنیتف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

یالاکاب6059497 تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت  تسویپ  قبط  رامیب  یرتماراپ  هس  روتیتام 
.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد  .دشاب  یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت 

هحفص 38) روتینام  ( روتینام

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

ربتعم6059577 یتناراگ  یاراد  (GDM-245LN IPS Panel) هاگتسد 10 چنیا سالپ 24 یجروتینام 
دشاب یناریا  دیاب  الاک  تسین  کالمدک  ناریا  ، رتبعم همان  تنامضو 

هحفص 38) روتینام  ( روتینام

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

6059763FANLESS EMBEDDED MINI- میس یب  دیلک  هحفص   - میس یب  سوم  روتینام 22-
تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم   COMPUTERS

هحفص 38) روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6059810 هحفص 38)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 38)گنیتف6059888 روتینام  ( روتینام

گنیتف گنیتف ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6059608 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  هحفص 12)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6059386 ویشرآ  داجیا  دوخ و  دنمشزرا  یتایح و  دانسا  یرادهگن  هحفص 5)ظفح و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6059632 ( لوژام  ) یمومع شخب  یناسنا  عبانم  تیریدم  عماج  هناماس  دیلوت  هحفص 12)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هکبش6059847 تخاس و  ریز  زا  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  هحفص 24)ادج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردنب6059908 کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)ییاجباج و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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