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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 37

140 1140 1 یدید     44 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاسات 10/55عبنم  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077434 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم تیریدم  یاهحرط  یبایزرا  شیاپ و  یزیر  همانرب  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   218/000 دانسا دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1/413/000/000  غلبم 

قرب هکبش  تیریدم  تکرش  یماس  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
ناریا

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم تیریدم   تیریدم یاهحرط   یاهحرط یبایزرا   یبایزرا وو   شیاپ   شیاپ یزیر   یزیر همانرب   همانرب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 53 ھحفص 5 
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ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/4   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077983 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 10  جو  ب: فلا ،  ، تاکاپ ییاشگزاب  خیرات  خروم 1401/10/24  حبص 

خروم 1401/10/26

قرب عیزوت  یاه  تیریدم  یداتس و  هزوح  هدودحم  رد  نیگنس  یداع و  نیکرتشم  هچراپکی  هزیناکم  متسیس  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا 

یسمش  لاس  کی  تدم  هب  خیرات 1401/11/1  زا  دادرارق  یارجا  تدم 
لایر دروآرب 22.881.095.559 

 - دابا مرخ  رصعیلو  هبعش  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.644.100.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قرب یورین  عیزوت  تکرش  یراج  مان  هب  دابآ  مرخ  نال  رصعیلو  هبعش  یلم  کناب  یراج 0106123340002  باسح  زیراو  لایر   ، غلبم 250/000 دانسا  دیرخ  غلبم 

نتشاد تسیمازلا - یراکنامیپ  تکرش  تبث  لحم  اب  یعامتجا  روما  راک و  لک  هرادا  زا  لاس 1401  رد  رابتعا  یاراد  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  ناتسرل -  ناتسا 
تسیمازلا دشاب  لاس 1401  رد  تدم  رابتعا  یاراد  هک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 2  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

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

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

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیگنس نیگنس وو   یداع   یداع نیکرتشم   نیکرتشم هچراپکی   هچراپکی هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078004 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  زکرم  یزاس  نما  یطابترا و  یاهمتسیس  یزاس  هچراپکی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا زکرم  یزاس  نما  یطابترا و  یاهمتسیس  یزاس  هچراپکی  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هعسوت و تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  کی  طخ  ناگوان  نشکرت  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/000/000/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 1/200/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05133030470 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس نما   نما وو   یطابترا   یطابترا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی ناونع : : ناونع 33

ناگوان ناگوان نشکرت   نشکرت متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077980 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  جاوما  تاعشعشت  تدش  یریگ  هزادنا  لباترپ  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ییویدار جاوما  تاعشعشت  تدش  یریگ  هزادنا  لباترپ  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,470,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش  نابایخ  نارهت   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هناخترازو 

:: 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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200109500700023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی طخ  ناگوان  نشکرت  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/000/000/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدش تدش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا لباترپ   لباترپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ییویدار ییویدار جاوما   جاوما تاعشعشت   تاعشعشت

55

ناگوان ناگوان نشکرت   نشکرت متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   نیمأت   نیمأت 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش یلا  زور 1401/10/4  تعاس 11  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  ارجا  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یفرعم تکرش - هجو  رد  نویلیم   دصناپ  لداعم  لایر  غلبم 3.500.000.000  هب  یکناب  همان  تنامض  هرقف  کی  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر همان 

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 20/09/1401  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابرذا  تارباخم   otn8800e لاقتنا هژورپ  یارجا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77

تارباخم تارباخم   otn8800eotn8800e لاقتنا   لاقتنا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

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

وا تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
دیدجت

1401/10/04 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3390801069 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077883 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم ) دیدجت   ) 3390801069 هداد -  زکرم  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 57.600.000.000 

لایر   2,880,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  main fram ریغ یاه  هناار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  دیدمت  لاح  رد  ای  کیتامروفنا  یاروش  هبتر 2  لقادح  ربتعم  یهاوگ  یاراد 

اهنامیپ روما  زربلا -  ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک -  زربلا -  ناتسا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هدرپس ذخا  اب  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون 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

6078012 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طخ6077467 درکلمع  نیمضت  یزادنا و  هار  تست و  بصن ، یسدنهم ، یحارط و  تازیهجت ، دیرخ 
دیرخ قرب - یاه  تسپ  یتظافح  نشینیدروک  یارجا  دیرخ و  یحارط ، ساپ  - نیکسا 

قاتا هژورپ  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  تست و  بصن ، یسدنهم ، یحارط و  تازیهجت ،
لاووئدیو هب  گنیروتینام 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6077944UPS رگشیامن و چیئوس ،  زنل ،  ماد ،  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هداد هداد زکرم   زکرم یتخاسریز   یتخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت 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 53 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ka39yxdj2g6cr?user=37505&ntc=6077883
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یزادنا 607798010 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ییویدار جاوما  تاعشعشت  تدش  یریگ  هزادنا  لباترپ  هناماس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6078004 نما  یطابترا و  یاهمتسیس  یزاس  هحفص 5)هچراپکی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97/01/82 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077463 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههار  رد  هدافتسا  تهج  تیزوپماک  سنج  زا  مئالع  ولبات و  یکیتسالپ و  مالقا  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 28/107/000/000  غلبم 

لایر  1/406/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادناتسا –  یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
49189 یتسپ 37141 -  دک 

یلخاد 243  32422572 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیزوپماک تیزوپماک سنج   سنج زازا   مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ مالقا   مالقا لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 53 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9rydefp7j96aw?user=37505&ntc=6077463
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https://www.hezarehinfo.net


لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/42 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش خیرات 1401/10/04  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077657 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حرف ناگدرل -  روحم  گنیسیفرسورکیم  یتظافح  شکور  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسارسارس  یاهروحم  رد  یلصفم  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت 

ناتسا  یاهروحم  رد  لیردراگ  هیاپ  لیردراگ و  بصن 
تفزاب لدرا  داباریما  یهار  هس  گنیسیفرسورکیم  یتظافح  شکور  یارجا 
دیدجت موس -  هعطق  یردیح  همشچنای  روحم  تلافسا  شکور  یریگ و  هکل 

خر  هندرگ  درکرهش  روحم  تلافسا  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ربامن 32250997  3-32244852 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001159000152 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077828 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   535,755,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن روحم - - روحم ردرد   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت روحم - - روحم گنیسیفرسورکیم   گنیسیفرسورکیم یتظافح   یتظافح شکور   شکور یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
گنیسیفرسورکیم گنیسیفرسورکیم یتظافح   یتظافح شکور   شکور یارجا   یارجا -- لیردراگ لیردراگ

1212

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 53 ھحفص 12 
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001159000151 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077833 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ ینتب  تاعطق  بصن  هیهت و  ینتب -  هینبا  تمرم  ثادحا و  کبس -  یدالوف  یاهراک  درگلیم -  اب  یدالوف  یاهراک  تسد -  اب  یکاخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لقن  لمح و  هتخاس - 

یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینتب تاعطق  بصن  هیهت و  ینتب -  هینبا  تمرم  ثادحا و  کبس -  یدالوف  یاهراک  درگلیم -  اب  یدالوف  یاهراک  تسد -  اب  یکاخ  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لقن لمح و  هتخاس -  شیپ 

لایر   5,581,419,852 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتج  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/04  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم 12عبنم تعاسات  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077951 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مهن  هناخرادهار  ثادحا  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 828/561/264  لایر  دروارب 16/591/225/292  غلبم 

ناجنز  ناتسا  یاه  هار  هیشاح  رد  عقاو  سرادم  لباقم  یکیزیف  یزاس  نمیا 
لایر   511/663/314 نیمضت لایر  دروارب 10/233/266/296  غلبم 

رادیق دابا  یلع  لپ  هیلبات ی  ثادحا 
لایر  نیمضت 638/838/143  لایر  دروارب 12/776/762/870  غلبم 

ناتسا حطس  فداصترپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  هزیناولاگ  ریگ  هبرض  لیرداگ و  هیاپ  هیهت 
لایر 673/200/000 نیمضت لایر  نیمضت 13/464/000/000  غلبم 

یربارت هار و   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا رسارس   رسارس یاهروحم   یاهروحم ردرد   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1414

هزیناولاگ هزیناولاگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت هیلبات  یی - - هیلبات ثادحا   ثادحا سرادم - - سرادم لباقم   لباقم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا هناخرادهار - - هناخرادهار ثادحا   ثادحا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 53 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4101133 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبابرهش سم  یادهش  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  مویداتسا  طیلب  لرتنک  یاه  تیگ  بصن  تخاس و  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sarcheshmeh.nicico.com

:: 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 هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077418 :: هرازه هرازه تعاس 11/30دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتیذ  29/020/000/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 1/451/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  زربلا ،  ناتسا  زاگ  تکرش   6  ، تیبرت یوربور  گنهرف ، نابایخ  نواعت ،  راولب  یناقلاط ،  نادیم  جرک ،  زربلا ،  ناتسا   :: سردآ سردآ

02632520868-34187144-026 :: 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

یشزرو یشزرو یگنهرف   یگنهرف هعومجم   هعومجم مویداتسا   مویداتسا طیلب   طیلب لرتنک   لرتنک یاه   یاه تیگ   تیگ بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1616

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 53 ھحفص 14 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش ات  خروم 1401/10/3  تعاس 7  زا   - 1401/10/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

dargah.nicico.com :: عبنم خرومعبنم تعاس 23:59  ات   - 1401/10/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  یتظافح  متسیس  قرب و  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سانکسا  :: عبنم :: 1401/10/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابس دالوف  ساپ  نیکسا  طخ  درکلمع  نیمضت  یزادنا و  هار  تست و  یسدنهم ، یحارط و  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابس  قرب  یاه  تسپ  یتظافح  نشینیدروک  یارجا  دیرخ و  یحارط 

لاووئدیو هب  گنیروتینام  قاتا  هژورپ  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  تست و  بصن  یسدنهم  یحارط و  تازیهجت  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.msc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس وو   قرب   قرب هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1818

یارجا یارجا وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ساپ   - - ساپ نیکسا   نیکسا طخطخ   درکلمع   درکلمع نیمضت   نیمضت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن یسدنهم ، ، یسدنهم وو   یحارط   یحارط تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
قاتا قاتا هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن یسدنهم ، ، یسدنهم وو   یحارط   یحارط تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ قرب - - قرب یاه   یاه تسپ   تسپ یتظافح   یتظافح نشینیدروک   نشینیدروک

لاووئدیو لاووئدیو هبهب   گنیروتینام   گنیروتینام

1919

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

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

زا 53 ھحفص 15 
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093377000214 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077944 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش 06134199958  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد  هدومن و  تفایرد  یتسد  تروصب  ار  ینف  تاصخشم  تسیابیم  نارگ  هصقانم  ***** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دنیامرف لصاح 

و تاکاپ "ب " لاتیجید  یاضما  زا  سپ  نینچمه  دنیامن و  لاسرا  فا " ید  یپ  تمرف " اب  ار  فلا "  " تکاپ دانسا ،  لاسرا  تهج  دنشاب  هتشاد  هجوت  نارگ  هصقانم 
دنیامن  فا " سا  یا  هخسن " لاسرا  هب  مادقا  افرص  هدومن و  یراددوخ  اه  لیاف  نیا  فا " ید  یپ   " هخسن لاسرا  زا  دیاب  "ج "

رد یکیکفت )  لیاف  دنچ  اه (  لیاف  قیقد  یراذگ  مان  هارمهب  ار  نآ  هدومن و  لیمکت  صقن  نودب  لماک و  تروصب  ار  یفیک  یبایزرا  همانشسرپ  تسا  مزال  نارگ  هصقانم 
 . دنیامرف یرادوخ  ادج " یفاضا  تادنتسم  هئارا  زا  هدومن و  یراذگراب  یفیک  یبایزرا  تکاپ 

.دیامن  مادقا  هصقانم  تاکاپ  شیاشگ  هب  تبسن  ج "  " تکاپ اهنت 1  اب  مود  هلحرم  رد  و  ج "  " تکاپ اب 2  لوا  هلحرم  رد  تسا  راتخم  رازگ  هصقانم 
ناتسزوخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش یراج  یاه  هژورپ  زاین  مالعا  تهج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
تاکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  یکیزیف  تروص  هب  تسیابیم  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  همان )  تنامض  فلا (  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ لاسرا  یرقاب –  مناخ  تاصقانم /  نویسیمک  هناخریبد  فکمه -  هقبط  یزکرم -  نامتخاس  ناتسزوخ -  ناتسا  زاگ  تکرش  ردنب -  دیهش  نادیم  زاوها -  سردا :  هب 
یلخاد 815 - 06134440071 / 

دوش  یکینورتکلا  اضما  رهم و  امازلا " هصقانم  دانسا  یمامت  یراذگراب ،  زا  لبق  نمض  رد 
09:00 تعاس : 1402/04/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرهش یوربور  یمورب -  لپ  هپت و  هار  هس  لصاف  دح  زاوها - ناتسرهش  ناتسزوخ –  ناتسا   ، 6174799755 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاکرادت  دحاو  ناتسزوخ -  ناتسا  زاگ  تکرش  الاک  تایلمع  تاکرادت و  روما  ینامیلس  - ) دیهش  کرهش  هرامش 4 (  یتعنص 

06134199958

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

UPSUPS وو   رگشیامن   رگشیامن چیئوس ،  ،  چیئوس زنل ،  ،  زنل ماد ،  ،  ماد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 53 ھحفص 16 
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000451 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  ###

1101003131000135 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   safeNet card backup hsm protect server - V2 کرام  HSM هاگتسد یلصا  نابیتشپ  تراک 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 2 12 1

ساسا یپوی   یپوی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 53 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zqy35ldqp4ukv?user=37505&ntc=6077566
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6077566?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jb3t4zvgq8wt5?user=37505&ntc=6077600
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6077600?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  سوفوس  لاوریاف  هلاس  ود  سنسیال  هدراهچ  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005014000065 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  هب  قاجا  سدنهم  اب  لاوئس  هنوگ  ره  تهج  مادقا و  هناماس  رد  یتسویپ  کرادم  هعلاطم  هب  تبسن  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مادقا  تکرش  کرادم  یراذگراب  یراذگ و  تمیق  هب  تبسن  سپس  هدومن و  مادقا   09122766205

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632060-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تساوخرد  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا ترجاهم  دیدج و  هخسن  هب  یناسرزورب 

1101004813000365 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

بسرف شیدنا  رترب  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راپاچ  کینورتکلا  تسپ  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف هلاس   هلاس ودود   سنسیال   سنسیال هدراهچ   هدراهچ دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2323

تاعالطا تاعالطا ترجاهم   ترجاهم وو   دیدج   دیدج هخسن   هخسن هبهب   یناسرزورب   یناسرزورب دشاب   دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشن زوجم  یاراد  دشاب 2 - زاوها  رهش  رد  رقتسم  امتح  تکرش  - 1 ریز :  طیارش  اب  ( LMS) یزاجم شزومآ  یاهسالک  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن  هناورپ  لاتیجید و 

1101005609000095 زاین :  هرامش 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یلاع شزومآ  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ لاتیجید و  رشن  زوجم  یاراد  دشاب 2 - زاوها  رهش  رد  رقتسم  امتح  تکرش  - 1 ریز :  طیارش  اب  ( LMS) یزاجم شزومآ  یاهسالک  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن 

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336116-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یتیامح  تامدخ   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسدو قوقح  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001078000020 زاین :  هرامش 

یزرواشک یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  رظن  دروم  تاصخشمو  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517739111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  هچوک 4  یدناگ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88873804-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84831111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( LMSLMS )) یزاجم یزاجم شزومآ   شزومآ یاهسالک   یاهسالک ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

دزمتسدو دزمتسدو قوقح   قوقح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  جرد  هباشم  دکناریا  ) ناتسرامیب هدش  بصن  دنبهار  بسانم  دنبهار  تیریدم  رازفا  مرن  گت و  ، دنلب درب   rfid نتنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط 

1101095549000519 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   MARKTRACE یتراجت مان   MR6528 لدم  RFID نتنآ الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
کارد تعنص  هزاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   Integ V0.01 لدم هداد  عیمجت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

زودلس نارتسگ  یتیگ  هدننک  هضرع  عجرم   THEFT DETERRENT TAG یتراجت مان   EN9152 لدم  25x25 mm زیاس  RFID گت الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد  یمومع  لاور  قبط  دنس  لیمکت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  ناتسرامیب  - رابنا  ات  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ  یگنهامه -  تهج   09366116863

ددرگ ظاحل  هدننک  نیمات  اب  بصن  هنیزه 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرازفا6077745 تخس  یتخاس و  ریز  مزاول  هحفص 38)دروآرب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

RFIDRFID  گتگت -- هداد هداد عیمجت   عیمجت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب - - RFIDRFID  نتنآ نتنآ ناونع : : ناونع 2727

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

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوناریب یاقآ  یگنهامه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  دنمشوه  کینوپ  وردیه  هناخلگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09163675230

1101004364000254 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لدم  m 6 لک عافترا   m 3 دیفم عافترا   m 30 هنهد ضرع  هنهد 1  دادعت  کیتسالپ  شکور  عون  دصرد  یفقس 25 هرجنپ  اب  یمئاد  هناخلگ  هزاس  الاک :  مان 
یا هناخلگ  متاح  یزرواشک  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   RUFEPA یتراجت مان  یعبرمرتم  رادقم   Almeria

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان ساسا  ای  هدوب  هنیمز  نیا  رد  هزورپ  یلبق  ماجنا  هب  طوبرم  کرادم  یاراد  دیاب  هطوبرم  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  اه  تکرش  هیلک  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هدننک  نمات  هدهع  رب  یشک  قرب  ارجا و  ثادحا و  هنیزه   ) هجوت لباق.دشاب  هدش  رکذ  هناخلگ  ثادحا  دروم  رد  تکرش 

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه کینوپ   کینوپ وردیه   وردیه هناخلگ   هناخلگ ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس ًافرص  .تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم   CHANELL INPUT BARRIER 2, ZENER BARRIER ددع دیرخ 35  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم رظن  دم  لخاد 

1101001105002818 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ...( شتآ و زاگ ، روتکتید  دننام  یتازیهجت  ظفاحم   ) IS ریرب الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا ی  هب  زاجم  یلخاد  هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا راجفنا  دض  یهاوگ  هارمه  هب  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف ، داهنشیپ  هئارا 

سامت 61630368 هرامش 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CHANELL INPUT BARRIER 2 ,  ZENER BARRIERCHANELL INPUT BARRIER 2 ,  ZENER BARRIER ددع   ددع   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000178 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-E3 لدم یکیتسالپ  سنج  یدود  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 614 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

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

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

تمیق هئارا  زا  شیپ  تسیاب  یم  مرتحم  ناگدننک  نیمات  ، یتسویپ کرادم  قبط  دانسا  هنازخ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنروآ لمع  هب  دیدزاب  یرادا  تاعاس  رد  یلبق  یگنهامه  اب  هژورپ  لحم  زا  هعلاطم و  ار  یتسویپ  کرادم 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000152 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  رادیرخ  سانشراک  لیوحت  دات و  زا  سپ  یتخادرپ  تسویپ -  حرش  هب  تاحیضوت   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس لمعلاروتسدو  اهدرادناتسا  قبط  بآاب  قیرحءافطا  متسیس  یارجارب  تراظنو  یحارط  هرواشم.تسا  هباشم  تامدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هژورپ  زادیدزاب  تسویپدادرارقو  یناشن  شتآ 

1101094461000042 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

یعامتجا هافروراک  نواعت  ترازوزا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یاراد  نینچمهو  یناشن  شتآ  نامزاسزا  تیحالص  یاراد  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپدیدزاب  مرف.دننک  تکرش  مالعتسارد  دنناوتیمدنشاب 

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3131

نامزاس نامزاس لمعلاروتسدو   لمعلاروتسدو اهدرادناتسا   اهدرادناتسا قبط   قبط بآاب   بآاب قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجارب   یارجارب تراظنو   تراظنو یحارط   یحارط هرواشم.تسا   هرواشم.تسا هباشم   هباشم تامدخدک   تامدخدک ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هژورپ   هژورپ زادیدزاب   زادیدزاب تسویپدادرارقو   تسویپدادرارقو یناشن   یناشن شتآ   شتآ

3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZORYA نیبروت قیرح  مالعا  متسیس  یکدی  مزاول   PART FOR MERIDIAN F&G PANEL GAS TURBINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000484 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FGS لدم هداتسیا  یجنس  زاگ  قیرح و  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FCW لدم یراوید  فراعتم  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   mx 62 fire line لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سراپ همعطا  هدننک  هضرع  عجرم   GRASUMI یتراجت مان   A250 لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

دشاب ینف  دانسا  قباطم  تاداهنشیپ 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ZORYAZORYA  نیبروت نیبروت قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یکدی   یکدی مزاول   مزاول   PART FOR MERIDIAN F&G PANEL GAS TURBINEPART FOR MERIDIAN F&G PANEL GAS TURBINE ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   HVDB تراک یجورخ  هب  طوبرم  صوصخم  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002967 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVDBHVDB  تراک تراک یجورخ   یجورخ هبهب   طوبرم   طوبرم صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 3434

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP-10G-SR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000017 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFP- 10G-SRSFP- 10G-SR ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ شرافس  حرش  ...و  تروپ  هکبش 24 چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000070 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تمیق  زیر  روتکاف و  شیپ  هئارا 

یریصن 82774437 سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: 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 شرافس   شرافس حرش   حرش ...و   ...و تروپ   تروپ هکبش  2424 هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هدنشک و  یکیناکم ،  لیب  نیمات  هدوزفا -  شزرا  رب  تایلام  نودب  تمیق  یرسارس -  متفه  طخ  یرون  ربیف  یعطق  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  ربارب  تازج  .دشابیم  امرفراک  اب 

1101093023000829 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم امرفراک  اب  یرون  ربیف  هدنشک و  یکیناکم ،  لیب  نیمات  هدوزفا -  شزرا  رب  تایلام  نودب  تمیق  یرسارس -  متفه  طخ  یرون  ربیف  یعطق  عفر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  ربارب  تازج 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخطخ یرون   یرون ربیف   ربیف یعطق   یعطق عفر   عفر ناونع : : ناونع 3737

هکبش هکبش چوس   چوس وو   سکاب   سکاب نوتسیک   نوتسیک وو   تینوی   تینوی کرکر  99   وو   تینوی   تینوی   55 کرکر   وو   هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رد هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  هکبش  چوس  سکاب و  نوتسیک  تینوی و  کر 9  تینوی و  کر 5  هکبش و  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض 

1101090648000031 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-SFTP-PVC-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا

هرقرق 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

شیوپ راکهار  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TEDE یتراجت مان   TD-PU لدم هکبش  دربراک   CAT 5 هکبش کر  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دیما هشیپ  تعنص  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MATA یتراجت مان   550x515x665 mm زیاس  U 9 هنایار هکبش  کر  الاک :  مان 

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

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  سکردنرب  یتراجت  مان   utp cat6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24tcl+2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وکسیس چوس  هاگتسد  سکاب و 2  نوتسیک  ددع  تینوی و 100  کر 9  ددع  تینوی و 1  کر 5  ددع  هکبش Indoor 305 و 1  لباک  لور  دیرخ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم   2960ttl

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دوش هجوت  تسویپ  هب   - " تسویپ لیاف  قباطم  تیاس  میس  یب  نابیتشپ  کنیل  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا دیدزاب 

1201001549000217 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسیمازلا دیدزاب  دوش - " هجوت  تسویپ  هب   - " تسویپ لیاف  قباطم  تیاس  میس  یب  نابیتشپ  کنیل  یرارقرب  - 
سامت 81561116-81565124-81565122 هرامش  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

تسیمازلا دیدزاب  دوش - " هجوت  تسویپ  هب   - " تسویپ لیاف  قباطم  تیاس  میس  یب  نابیتشپ  کنیل  یرارقرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 81561116-81565124-81565122 هرامش  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و 

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

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس میس   میس یبیب   نابیتشپ   نابیتشپ کنیل   کنیل یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 3939
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 53 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/28ru5ur5tvnqx?user=37505&ntc=6077632
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6077632?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 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلاک 2020 اب   dsx8000 ای  dsx5000 هاگتسد اب  کولف  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000308 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دون 35 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 64380125  اب  مزال  تاعالطا  بسک  تهج  ربیلاک 2020  اب   dsx8000 ای  dsx5000 هاگتسد اب  کولف  تست  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس یرادا  لاور  قبط  دات  زا  سپ  هیوست  ددرگ  لصاح  سامت  یزورون 

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

61032236-021  ، 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

20202020 ربیلاک   ربیلاک اباب     dsx8000dsx8000 ایای     dsx5000dsx5000 هاگتسد   هاگتسد اباب   کولف   کولف تست   تست ناونع : : ناونع 4040
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نادهاز ءایبنالا ص  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6077714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب لیمکت و  یتسویپ  لیاف.هباشم  دک  ناریا  یاراد.یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  NEW وکسیس چوسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ.دریگ  ماجنا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  یزاذگ  تمیق.دوش 

1101091631000163 زاین :  هرامش 
نادهاز ص   ءایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاذگ تمیق.دوش  یرازگراب  لیمکت و  یتسویپ  لیاف.هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا.یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  NEW وکسیس چوسدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ.دریگ  ماجنا  یتسویپ  لیاف  ساسارب 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ص )  ) ءایبنلا متاخ  ناتسرامیب  متاخ _  نادیم  مج _  ماج  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9815733769

33220501-054  ، 33223001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220504-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق.دوش تمیق.دوش یرازگراب   یرازگراب وو   لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ لیاف.هباشم   لیاف.هباشم دکدک   ناریا   ناریا یاراد.یتسویپ   یاراد.یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط NEWNEW  وکسیس وکسیس چوسدیرخ   چوسدیرخ ناونع : : ناونع
یدقن یدقن تخادرپ.دریگ   تخادرپ.دریگ ماجنا   ماجنا یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب یزاذگ   یزاذگ

4141
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  روتینامو  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000111 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MTC-3425 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  روتینامو  تنیالک  نیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6077866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینامو   روتینامو تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 4242

 . . تسا تسا یمازلا   یمازلا ینف   ینف داهنشیپو   داهنشیپو تیشاتیدو   تیشاتیدو گولاتاک   گولاتاک هئارا   هئارا یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1212 ناونع : : ناونع 4343
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یقرب تاعطق  ملق   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یمازلا  ینف  داهنشیپو  تیشاتیدو  گولاتاک  هئارا 

1101092288004832 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 53 ھحفص 35 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KeyStone CAT6 Dlink تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000717 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  ربیف  نایسراپ  هدنزاس  عجرم  یس  فا  یپ  یتراجت  مان   Keystone CAT6 UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک 
ددع 800 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  هناماس  رد  شورفروتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011003 :: یهگآ یهگآ هرامش   17هرامش تعاس  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یتارباخم  زکرم  فیعض  راشف  یاه  قرب  ولبات  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 5.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

:: سردآ سردآ

09125052634 :: نفلت :: TENDERS.NAK-MCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: NADIA.NOROUZI@NAK-MCI.IRسکف 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

سوفوس6077627 لاوریاف  هلاس  ود  سنسیال  هدراهچ  دیرخ  هحفص 16)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

KeyStone CAT6 DlinkKeyStone CAT6 Dlink ناونع : : ناونع 4444

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم فیعض   فیعض راشف   راشف یاه   یاه قرب   قرب ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

مایپ6077898 تکرش  نامزمه  تسشن  لدم 10 نومیار  رود  هار  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  لوژام 
زادرپ

هحفص 38) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام شش  ینامز  هزاب  یارب  لاو  وئدیو  بصن  ارجا و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003163000097 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  200 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 60993727 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام شششش   ینامز   ینامز هزاب   هزاب یارب   یارب لاو   لاو وئدیو   وئدیو بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 4646

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

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

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  هپس  کناب  نانکراک  یشزومآ  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  گنیکراپ  نویسادنوف  یارجاو  یرادربکاخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشمو  طیارش 

1101003432000077 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

118-115 یلخاد 03138100 هژورپ تهج  ییوگخساپ  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

طیارش طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط هپس   هپس کناب   کناب نانکراک   نانکراک یشزومآ   یشزومآ یشزرو   یشزرو یگنهرف   یگنهرف هعومجم   هعومجم گنیکراپ   گنیکراپ نویسادنوف   نویسادنوف یارجاو   یارجاو یرادربکاخ   یرادربکاخ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو

4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000069 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6101 HFI-IP لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزعم 021-82774430 سدنهم  لوئسم  سانشراک 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: 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

هکبش هکبش وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4848
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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 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنوپ غاب  هعومجم  یرازفا  تخس  یتخاس و  ریز  مزاول  دروآرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000520 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  ییافخ  سدنهم  یاقآ  نفلت 35912258  هرامش  اب  هرواشم  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/17 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

یرازفا یرازفا تخس   تخس وو   یتخاس   یتخاس ریز   ریز مزاول   مزاول دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع 4949
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادرپ مایپ  تکرش  نامزمه  تسشن  لدم 10 نومیار  رود  هار  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000719 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نومیار  یتراجت  مان   RS لدم رود  هار  یسرتسد  نآب  هدید  یموب  هناماس  یسرتسد  تیریدم  متسیس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

زادرپ زادرپ مایپ   مایپ تکرش   تکرش نامزمه   نامزمه تسشن   تسشن 1010 لدم   لدم نومیار   نومیار رود   رود هار   هار یسرتسد   یسرتسد ناب   ناب هدید   هدید هناماس   هناماس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5050
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

 ( صاخ یماهس  سراف (  جیلخ  فدص  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یفیک و  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SAD010006 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077736 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

Insulation Accessories Material دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 4  تدم 

یاهباسح اصافم  هدش و  ماجنا  یاهدادرارق  قدصم  یپک  هئارا  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبایزرا کرادم  یسررب  تهج  تسا  هدش  یهاوگ  دادرارق  فرط  یامرفراک  یقوقح  روما  ای  هاگداد  ای  یمسر  دانسا  هناخرتفد   ) حالصیذ عجارم  زا  یکی  رد  هک  طبریذ 

تسیمازلا نارگ  هصقانم  یفیک 

دحاو 510 هقبط 5 - کنو -  نایار  نامتخاس  کالپ 18  ییاهب -  خیش  نادیم  یبرغ  علض  نارهت -  - هصقانم دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  ریبد  قوف -  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت 

دحاو 510 سنارفنک  نلاس  قوف   - سردآ فلا و ب  تاکاپ  شیاشگ 

:: نفلت :: pgspc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

6077736Insulation Accessories Material هحفص 42)دیرخ )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6077594 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 21)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6077606 قیرح  مالعا  هحفص 21)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا6077766 متسیس  یکدی  مزاول   PART FOR MERIDIAN F&G PANEL GAS TURBINE
ZORYA نیبروت قیرح 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

Insulation Accessories  MaterialInsulation Accessories  Material دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهشدمحم یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت ریسم  یزاس  بسانم  یزاس و  حطسمه  ، سوبوتا هاگتسیا  ددع  تشه  یزاسون  بصن و  ، دیرخ هژورپ  سوبوتا  هاگتسیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسیا لخاد  هب  نیلولعم 

1101005314000069 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناملبم دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد هب  نیلولعم  ددرت  ریسم  یزاس  بسانم  یزاس و  حطسمه  ، سوبوتا هاگتسیا  ددع  تشه  یزاسون  بصن و  ، دیرخ هژورپ  سوبوتا  هاگتسیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 36330750 نارهم  یاقآ  لقن  لمح و  نامزاس  یلا 502 و  یلخاد 500  روپ 02635705000  یبلاط  یاقآ  نارمع  هزوح  هاگتسیا 

3177818786 یتسپ :  دک  رهشدمحم ،  یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  هر -)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204401-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201334-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6077968 بسانم  یزاس و  حطسمه  ، سوبوتا هاگتسیا  ددع  تشه  یزاسون  بصن و  ، دیرخ
هاگتسیا لخاد  هب  نیلولعم  ددرت  ریسم 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

هاگتسیا هاگتسیا لخاد   لخاد هبهب   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت ریسم   ریسم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه ،، سوبوتا سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ددع   ددع تشه   تشه یزاسون   یزاسون وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

قیرح6077594 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 21)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6077606 قیرح  مالعا  هحفص 21)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط6077697 بآاب  قیرحءافطا  متسیس  یارجارب  تراظنو  یحارط  هرواشم.تسا  هباشم  تامدخدک 
تسیمازلا هژورپ  زادیدزاب  تسویپدادرارقو  یناشن  شتآ  نامزاس  لمعلاروتسدو  اهدرادناتسا 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا6077766 متسیس  یکدی  مزاول   PART FOR MERIDIAN F&G PANEL GAS TURBINE
ZORYA نیبروت قیرح 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتنس6077991 اتید  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  ارجا  هحفص 9)نیمات و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

تسارح6077418 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6077594 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 21)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6077606 قیرح  مالعا  هحفص 21)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ 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

تسارح6077418 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6077543 هتسبرادم و  هحفص 38)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6077944UPS رگشیامن و چیئوس ،  زنل ،  ماد ،  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

6077971RFID گت - هداد عیمجت  رازفا  مرن  هتسب  - RFID هحفص 16)نتنآ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

یبرغ 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI لباک ، هاگتسد مادکرهرتنیرپ 1 چیوس  ورورس  دراه  ، هاگتسد 2 رتویپماک لماک  متسیس   ، بات پل  هاگتسد  2 دادعت تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تاصخشم  قبطددع  کی  مادکره  JPS ژراش لباک  و 

1101001221000251 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

میهفاکیار یناگرزاب  یتعنص و  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   L650-10M لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو   HDMIHDMI لباک   لباک ،، هاگتسد هاگتسد 11 مادکرهرتنیرپ   مادکرهرتنیرپ چیوس   چیوس ورورس   ورورس دراه   دراه ،، هاگتسد هاگتسد 22 رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس  ، ، بات بات پلپل   هاگتسد   هاگتسد 22 دادعت دادعت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
JPSJPS ژراش   ژراش لباک   لباک

5353
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دیلقا ینامرد  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریا  دنرب  رودقم  لادحو   . دشابیم هدافتسا  لاح  رد  مادم  تیلپسا  تسه و  تسویپ  تسیلرد  رورس  قاتا  هزادنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092387000016 زاین :  هرامش 

دیلقا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
فاریس تعنص  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم   BELIEF یتراجت مان   ARS12 لدم  BTU 12000 تیفرظ یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381747919 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   - مرکا یبنراولب  یادتبا  - دیلقا - سراف دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44524111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534772-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDD SSD Samsung SAS 3.84TB 12G PM1643A 2.5” P/N=MZILT3T8HBLS-00007 Cage HDD HP SFF تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(for G8/G9/G10(Original

1101091504000720 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 10K DP لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یناریا   یناریا دنرب   دنرب رودقم   رودقم لادحو   لادحو  . . دشابیم دشابیم هدافتسا   هدافتسا لاح   لاح ردرد   مادم   مادم تیلپسا   تیلپسا وو   تسه   تسه تسویپ   تسویپ تسیلرد   تسیلرد رورس   رورس قاتا   قاتا هزادنا   هزادنا ناونع : : ناونع 5454

GBGB  300300 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 5555

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

چیوس6077634 ورورس  دراه  ، هاگتسد 2 رتویپماک لماک  متسیس   ، بات پل  هاگتسد  2 دادعت تساوخرد 
JPS ژراش لباک  لباک HDMI و  ، هاگتسد مادکرهرتنیرپ 1

هحفص 45) رورس  ( رورس

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

دشابیم6077700 هدافتسا  لاح  رد  مادم  تیلپسا  تسه و  تسویپ  تسیلرد  رورس  قاتا  هزادنا 
دشاب یناریا  دنرب  رودقم  لادحو  .

هحفص 45) رورس  ( رورس

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

6077901GB 300 تیفرظ رورس  کسید  هحفص 45)دراه  رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CL5708M 8-Port نتا ما  یو  یک  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Aten CL5708M 8-Port Rackmount LCD KVM Console

تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد 

1101090979000464 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP218D لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CL5708M 8-Port نتا ما  یو  یک  لوسنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Aten CL5708M 8-Port Rackmount LCD KVM Console

تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6077540 چوس  سکاب و  نوتسیک  تینوی و  کر 9  تینوی و  کر 5  هکبش و  لباک  هحفص 26)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6077754CL5708M 8-Port نتا ما  یو  یک  هحفص 49)لوسنک  چیئوس  ( چیئوس

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

6077944UPS رگشیامن و چیئوس ،  زنل ،  ماد ،  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

CL5708M 8-PortCL5708M 8-Port نتا   نتا ماما   یویو   یکیک   لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 5656

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6077517 شرافس  حرش  ...و  تروپ  هکبش 24 هحفص 26)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6077540 چوس  سکاب و  نوتسیک  تینوی و  کر 9  تینوی و  کر 5  هکبش و  لباک  هحفص 26)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف.هباشم6077714 دک  ناریا  یاراد.یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  NEW وکسیس چوسدیرخ 
تخادرپ.دریگ ماجنا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  یزاذگ  تمیق.دوش  یرازگراب  لیمکت و  یتسویپ 

یدقن

هحفص 26) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ -- اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو -- هنایار هنایار سیک   سیک یکشم - - یکشم   USBUSB  دیلک دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 5757

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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رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادیرخ  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیهد  تمیق  تسیل  قبط  افطل  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاعطق  تسیل 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101090590000060 زاین :  هرامش 
جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6160 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FOM-1380 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
اسراپ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZEN یتراجت مان  رتسا  یلپ  سنج   200x200 cm زیاس روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

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

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد  تمیق  تاعطق  هیلک  ندوب  دوجوم  تروص  رد  دیهد و  تمیق  تسیل  قبط  افطل  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاعطق  تسیل 

دشاب  یم  لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  تمیق  دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ 
دشاب یمن  رادیرخ  هدهع  هب  یتیلوئسم  چیه  تاعطق  تسیل  اب  تقباطم  مدع  تروص  رد 

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

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

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

6077756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط  رکیپسا - - رتنیرپ - سیک - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003236 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  اب  تیولوا  دوشیم  تخادرپ  هزور  20 سانشراک داتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222683-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

طخ6077467 درکلمع  نیمضت  یزادنا و  هار  تست و  بصن ، یسدنهم ، یحارط و  تازیهجت ، دیرخ 
دیرخ قرب - یاه  تسپ  یتظافح  نشینیدروک  یارجا  دیرخ و  یحارط ، ساپ  - نیکسا 

قاتا هژورپ  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  تست و  بصن ، یسدنهم ، یحارط و  تازیهجت ،
لاووئدیو هب  گنیروتینام 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ6077719 تسیل  تاصخشم  قبط  روتینامو  تنیالک  هحفص 26)نیت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتکژورپ6077748 وئدیو  شیامن  هدرپ  - اتید روتکژورپ  وئدیو  - هنایار سیک  یکشم -  USB دیلک هحفص 50)هحفص  روتینام  ( روتینام

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

رکیپسا6077756 - رتنیرپ - سیک - هحفص 50)روتینام روتینام  ( روتینام

(( 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

هکبش6077543 هتسبرادم و  هحفص 38)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رکیپسا رکیپسا -- رتنیرپ رتنیرپ -- سیک سیک -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5858

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

سا6077600 یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 16)تراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6077896 ترجاهم  دیدج و  هخسن  هب  یناسرزورب  دشاب  یم  تساوخرد  قباطم  هحفص 16)دکناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6077971RFID گت - هداد عیمجت  رازفا  مرن  هتسب  - RFID هحفص 16)نتنآ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژورپ6077748 وئدیو  شیامن  هدرپ  - اتید روتکژورپ  وئدیو  - هنایار سیک  یکشم -  USB دیلک هحفص 50)هحفص  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

طخ6077467 درکلمع  نیمضت  یزادنا و  هار  تست و  بصن ، یسدنهم ، یحارط و  تازیهجت ، دیرخ 
دیرخ قرب - یاه  تسپ  یتظافح  نشینیدروک  یارجا  دیرخ و  یحارط ، ساپ  - نیکسا 

قاتا هژورپ  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  تست و  بصن ، یسدنهم ، یحارط و  تازیهجت ،
لاووئدیو هب  گنیروتینام 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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