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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 یدید     2222 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3636))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

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

( 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 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

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

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

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

( 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  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093879000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139848 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  کالپ  یتسپ و  دک  ) یقیفلت کالپ  بصن  تخاس  یرادرهش و  کالپ  صاصتخا  یتسپ و  دک  تاعالطا  یزاس  ماگنهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرادرهش  کالپ  یتسپ و  دک  ) یقیفلت کالپ  بصن  تخاس  یرادرهش و  کالپ  صاصتخا  یتسپ و  دک  تاعالطا  یزاس  ماگنهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  هتشاد  ار  نامرک  تسپ  لک  هرادا  یراذگدک  ینف  هیدیئات  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماما نابایخ  ماما  نادیم  تفاب  رهش  نامرک  ناتسا   ، 1719478516 یتسپ :  دک  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091836000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یفیصوت تاعالطا  تبث  ، تلیبزا میسرت  ، یرادرب هشقن  ، تاعالطا تشادرب  یحارط ، زاب  جیکپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیله  رهش و  هرد  هردب ، مالیا ، یاه  ناتسرهش   GIS یارجا یناکم و  هداد  هاگیاپ  داجیا 

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا  ، 6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقیفلت یقیفلت کالپ   کالپ بصن   بصن تخاس   تخاس وو   یرادرهش   یرادرهش کالپ   کالپ صاصتخا   صاصتخا وو   یتسپ   یتسپ دکدک   تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب ناونع : : ناونع 11

یارجا یارجا وو   یناکم   یناکم هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا یفیصوت ، ، یفیصوت تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث ،، تلیبزا تلیبزا میسرت   میسرت ،، یرادرب یرادرب هشقن   هشقن ،، تاعالطا تاعالطا تشادرب   تشادرب یحارط ، ، یحارط زاب   زاب جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع
GISGIS

22
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یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003006000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140076 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  هراجا  ینابیتشپ  للملا و  نیب   - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ،  ربا  یصاصتخا ،  رورس  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 6  تدم 

 mainframe یرازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  رد  هبتر 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  درایلیم  تفه  نیمضت 

لایر نویلیم  دانسا 10  هنیزه 

کالپ 15 تسود  تجح  دیهش  هچوک  شبن  یردان  دیهش  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

02141031201 :: 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

ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001020007000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140193 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یرتویپماک و  تازیهجت  مالقا و  نیمأت  دراد  رظن  رد  ناریا  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  یگدنیامن  هب  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب یا  ¬ هلحرم کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یرازگرب  قیرط  زا  رضاح و  دانسا  دافم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ار  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم  زاین  دروم 

.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  صاخشا 
ناجنز  ناروگنا  یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  زاین  دروم  هکبش  یرتویپماک و  تازیهجت  مالقا و  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,286,210,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  باکت -  هداج  رتمولیک 25  یدند - رهش  ناجنز -  ، 4547151599 یتسپ :  دک  ناشنهام ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاههاگتسد6140203 تاعالطا  طخرب  لاسراو  شیالاپ  ، یروآ عمج  ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تاعطق نیمات 
هناماس یزکرمرورس  هب  یرامشددرت 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هداد هداد زکرم   زکرم هراجا   هراجا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   للملا   للملا نیب   نیب  -  - IXPIXP  دناب دناب یانهپ   یانهپ یصاصتخا ،  ،  یصاصتخا ربا   ربا یصاصتخا ،  ،  یصاصتخا رورس   رورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

یور یور وو   برس   برس یندعم   یندعم عمتجم   عمتجم زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 47 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزار یمیشورتپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  راکنامیپ  ییاسانش  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  زا  سپ  زور  ات 20  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP هب گولانآ  متسیس  یاقترا  گنیروتینوم و  نامتخاس  ثادحا  لماش  دوخ  یریوصت  تظافح  متسیس  یناسرزور  هب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 113 سناژآ  یمومع -  یسدنهم  هرادا  یزار -  یمیشورتپ  عمتجم  ینیمخ -  ماما  ردنب  : سردآ  :: سردآ سردآ

:: 06152262340 و 06152262439 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

06152262756 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/060 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS تخاس  PIC تاعطق نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35.293.927.547 دروارب :

لایر  1.764.696.377 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هورگ  دیرخ  هرادا  یناگرزاب  تیریدم  داتس  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731312248  - 2426 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.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

IPIP هبهب   گولانآ   گولانآ متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا وو   گنیروتینوم   گنیروتینوم نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا لماش   لماش دوخ   دوخ یریوصت   یریوصت تظافح   تظافح متسیس   متسیس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 55

SIEMENSSIEMENS تخاس   تخاس   PICPIC  تاعطق تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 47 ھحفص 7 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001105000132 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140033 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن  لاقتنا  زکارم  راک : یارجا  ناکم  لحم و  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور   60 راک : یارجا  تدم  -2

لرتنک  قیقدرازبا و  دحاو  تراظن : هاگتسد  مان  -3
.ددرگ هئارا  تیفیک  ظاحل  اب  لخاد  تخاس  یالاک  اب  بسانتم  اه  تمیق  -4

خروم 11/12/99 هرامش 2/20-796  هب  تفن  تعنص  تاصقانم  رد  بسانتم  تمیق  دنیآرف  یلام و  یبایزرا  لمعلاروتسد  زا «  تسا  ترابع  یلام  یبایزرا  شور  -5
 « تفن ترازو 

 . دیئامرف لصاح  سامت  روپ  یقت  یاقآ  نفلت 061-32176463 اب  هصقانم  راک  عوضوم  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 
 www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.org

ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.داتس  هناماس  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  رد  یمازلا ) ) یقوقح صاخشا  تهج  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  جرد  تیلاعف - :  هزوح  یلک  حرش 

.دشابیم یمازلا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  هبتر 5  اب  ورین  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  یراذگراب  ندوب و  اراد  - 
.دشاب  یم  یمازلا  یعامتج  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  هرداص  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همان  یهاوگ  یراذگراب  ندوب و  اراد  -

17,772,882,606 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   888,644,130 نیمضت :  غلبم 

همان نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ، فلا ، یاه  دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 888/644/130 نیمضت :  تاحیضوت 
ابش هرامش  هب  تسیابیم  دقن  هجو  نیمضت  .دشاب  یم  ناریزو  مرتحم  تٌایه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت 

ددرگ .  یرازگراب  هناماس  رد  نآ  هجودیسر  ای  همانتنامض  " انمض ددرگ  زیراو  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   IR 040100004101046871202159
15:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

متشه هقبط  کالپ 188 - د - ــ نپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ :  ، 1598995913 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم روانش   روانش نزاخم   نزاخم   lhdlhd  متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 47 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001096412000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140290 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یبایزرا  زا  سپ  ار  هصقانم  عوضوم  مالقا  یا ؛  هلحرم  ود  هصقانم  یرازگرب  اب  دراد  رظن  رد  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  متشه  هاگشیالاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  نیمات  هدش  تیحالص  دات  نارگ  هصقانم  نیب  زا  دانسا و  رد  جردنم  طیارش  قبط  ار  نایضاقتم  هیلوا ؛ 

متشه  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
 variable ferquency drive دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

52,455,016,680 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,622,750,834 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاگ عمتجم  تکرش  ؛ سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ؛  هیولسع ناتسرهش  ؛ رهشوب ناتسا   ، 7511883674 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاک هرادا  یاهزاف 20 و 21  متشه ؛ هاگشیالاپ  یبونج ؛  سراپ 

:: 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

variable ferquency drivevariable ferquency drive دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 47 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچراپکی گنیجیپ  یاه  متسیس  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tmicto .tehran.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

ریسم6139795 ود  رد  یرون  ربیفورکیم  تکادورکیم و  یریوصت  شیاپ  هژورپ  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هراجا6140076 ینابیتشپ  للملا و  نیب   - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ،  ربا  یصاصتخا ،  رورس  تامدخ 
هداد زکرم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاههاگتسد6140203 تاعالطا  طخرب  لاسراو  شیالاپ  ، یروآ عمج  ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تاعطق نیمات 
هناماس یزکرمرورس  هب  یرامشددرت 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هچراپکی هچراپکی گنیجیپ   گنیجیپ یاه   یاه متسیس   متسیس هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 47 ھحفص 10 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/10/22  زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139842 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیئودم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا  حطس  ینف  هینبا  تاریمعت 

روطیش کشوک - قفاب - روحم  تلافسا  شکور  یرزاسهب و 
یلصفم یسرجوین  بصن 

یدیشروخ  قرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت  دیرخ 
یکیرتکلا  ییانشور و  تازیهجت  دیرخ 

سکعلاب قمروس و  هوکربا  تفت  دزی  روحم  تلافسا  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب 

:: 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

ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140031 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه )  هندرگ  ات  دابآ  مالسا  یجورخ  لصاف  دح  کلمغاب (  دووادیم -  زمرهمار -  روحم  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

542,847,302,094 یلام :  دروآرب 

لایر   16,857,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

...و ...و یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن  - - روحم روحم تلافسا   تلافسا شکور   شکور وو   یرزاسهب   یرزاسهب ناتسا -  -  ناتسا حطس   حطس ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت تلافسآ - - تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1010

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 47 ھحفص 11 
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بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091015000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140196 :: هرازه هرازه تعاس 12:30دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بانب  رهش  یدورو  رد  ییوگ  دمآ  شوخ  ولبات  ددع  کی  یزادرپ  رون  بصن و  تخاس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  کی  ارجا  تدم 

لایر هصقانم 7.000.000.000  غلبم 

لایر  هدرپس 350.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 5 هینبا  هبتر 

اهدادرارق روما  دحاو  بانب -  یرادرهش  هر -  ینیمخ  ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 115  04137722010 :: 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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000163 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140203 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا طخرب  لاسراو  شیالاپ  ، یروآعمج ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تاعطق نیمات  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس  یزکرمرورس  هب  یرامشددرت  یاههاگتسد 

ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس یزکرم  رورس  هب  یرامشددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآعمج ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تاعطق ، نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تاعالطا  عیمجت 
13,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/05/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

رهش رهش یدورو   یدورو ردرد   ییوگ   ییوگ دمآ   دمآ شوخ   شوخ ولبات   ولبات ددع   ددع کیکی   یزادرپ   یزادرپ رون   رون وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 1212

هناماس هناماس یزکرمرورس   یزکرمرورس هبهب   یرامشددرت   یرامشددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسراو   لاسراو شیالاپ   شیالاپ ،، یروآ یروآ عمج   عمج ،، یرادهگن یرادهگن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ،، تاعطق تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 47 ھحفص 12 
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ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140301 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 14+000 )  لصاف 3+900  دح  سرافلاوبا (  هب  زمرهمار -  روحم  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

369,431,999,999 یلام :  دروآرب 

لایر   13,389,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000152 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140329 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغ ) لپ  فداصترپ  عطقم   ) درکرهش - رهش نیرز  روحم  ییانشور  متسیس  ارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریدغ ) لپ  فداصترپ  عطقم   ) درکرهش - رهش نیرز  روحم  ییانشور  متسیس  ارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,962,320,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,099,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/05/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  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

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1414

(( ریدغ ریدغ لپلپ   فداصترپ   فداصترپ عطقم   عطقم )) روحم   روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 47 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000155 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140347 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکشم  رهش  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  راولب  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاکشم  رهش  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  راولب  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,932,385,000 یلام :  دروآرب 

لایر   597,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/05/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یرادا  تاعاس  رد  مود  تبون  پاچ  نامز  زا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14:45  ات  یراک  زور  تدم 10  هب   1401/10/28

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139795 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم ود  رد  یرون  ربیفورکیم  تکادورکیم و  یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ههام راک 2  ماجنا  تدم  لایر -  درایلیم  هدوزفا 25  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  رابتعا  غلبم 

یکناب همانتنامض  ای  یرادرهش  باسح  هب  یزیراو  شیف  لایر  هدرپس 1.250.000.000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهعب  یسانشراک  یهگآ و  جرد  هنیزه  - 

نهموب یرادرهش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  دحاو  نهموب  یرادرهش  ینیمخ  ماما  راولب  یادتبا  نهموب 

:: نفلت :: www.sh-boumehen.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

راولب راولب ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

ریسم ریسم ودود   ردرد   یرون   یرون ربیفورکیم   ربیفورکیم وو   تکادورکیم   تکادورکیم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 47 ھحفص 14 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001446000274 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140207 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر  ناسارخ  ناتسا  یاهاتسور  اهرهش و  حطس  بالضاف  بآ و  تاسیسات  یکیزیف  تظافح  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یعامتجا هافر  راک و   ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
الاک  ناگدننک  دیلوت  ناگدننک و  نیمات  زا  دیرخ  -2

38,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش فدص -  کرهش  یادتیا  دابا -  لیکو  راولب  دهشم -  یوضر -  ناسارخ  ناتسا   ، 9188945356 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 104  - اهدادرارق رتفد  - یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  با و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاههاگتسد6140203 تاعالطا  طخرب  لاسراو  شیالاپ  ، یروآ عمج  ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تاعطق نیمات 
هناماس یزکرمرورس  هب  یرامشددرت 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیزیف یکیزیف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 47 ھحفص 15 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش  00:00  - 1401/10/21 عورش :  خیرات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
10:00  - 1401/10/27 نایاپ : 

nt.ajums.ac.ir :: عبنم : عبنم دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
11:00  - 1401/10/27

6140051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هذیا تشادهب  هکبش  یا  هنایار  یاه  هعومجم  زا  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریگ6139803  Back up تامیظنت هارمه  هب  هلاناک )  NVR (128 هاگتسد گیفناک  هحفص 25)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6139908 لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  هحفص 22)لوژام  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

جنر6140152 گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ 
لرتنک متسیس  ددرت -  لرتنک  نالنآ  گنیروتینام  عماج  رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا 

گنیکراپ دنمشوه  کیفارت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه هعومجم   هعومجم زازا   یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 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 47 ھحفص 16 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  قباطم  یتارباخم )  متسیس  تیفرظ  شیازفا  تهج  لوژام (  هارمه  هب   FE تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001263 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   AMROAD هدنزاس عجرم   FXE82113 لدم  pbx یتارباخم هعسوت  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC هیذغت عبنم   VDC 24 لوژام الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/9/22هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/10/28عبنم داهنشیپ  ینف 1401/9/30  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

I/P CONVERTER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم   VDCVDC  2424  لوژام لوژام  - - FXE82 113FXE82 لدم  113 لدم   pbxpbx  یتارباخم یتارباخم هعسوت   هعسوت تراک   تراک ناونع : : ناونع 2020

I /P CONVERTERI/P CONVERTER ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456724 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیقثرج رود  لرتنک  متسیس  تاو  ولیک  روتکاتنک 110  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابر رلرتنک  ویارد  متسیس  ناونع : 

14012766 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیقثرج لیقثرج رود   رود لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاو   تاو ولیک   ولیک   1 101 10 روتکاتنک   روتکاتنک ناونع : : ناونع 2222

تابر تابر رلرتنک   رلرتنک ویارد   ویارد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2323
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  هدننک  فقوتم  ناونع : 

14013582 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک شوماخ  لزان  گنلش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005105 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VALLFIREST یتراجت مان  کنات  یسکلف   VALLFIREST20 لدم  Lit 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

تراجت یئالط  هریجنز  هدننک  هضرع  عجرم   VALLFIREST هدنزاس
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک فقوتم   فقوتم ناونع : : ناونع 2424

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لزان   لزان کیکی   یاراد   یاراد بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 2525
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  HONEYWELL تکرش  FIRE & GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000413 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
یبیصح لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   L4188A2019u لدم یتعنص  یرادج  تاتسومرت  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  VESDA تکرش تخاس   FILTER CARTRIDGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000409 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
قیرح هبذاج  هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   VESDA هدنزاس عجرم   VESDA یتراجت مان  قیرح  مالعا  متسیس  دربراک   Vsp-005 روسنس الاک :  مان 

اناداپآ
ددع 129 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا . .   HONEYWELLHONEYWELL تکرش   تکرش   FIRE & GAS DETECTORFIRE & GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 2626

FILTER CARTRIDGEFILTER CARTRIDGE ناونع : : ناونع 2727
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تعالطا  قبط  سنالوبمآ  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000530 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

دوش 09171065653 هتفرگ  سامت  هداز  کرت  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطابسک  تهج  تسویپ .  تعالطا  قبط  سنالوبمآ  یشک  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1400/11/24هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/10/27عبنم ینف 1400/12/2  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMATICNET PCF FIBER OPTIC CABLE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تعالطا   تعالطا قبط   قبط سنالوبمآ   سنالوبمآ یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 2828

SIMATICNET PCF FIBER OPTIC CABLESIMATICNET PCF FIBER OPTIC CABLE ناونع : : ناونع 2929

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

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

یریگ6139803  Back up تامیظنت هارمه  هب  هلاناک )  NVR (128 هاگتسد گیفناک  هحفص 25)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6139883  PLC هیذغت عبنم   VDC 24 لوژام  - FXE82113 لدم  pbx یتارباخم هعسوت  تراک 
نویساموتا لرتنک و 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6139946 تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 25)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشادهب6140051 هکبش  یا  هنایار  یاه  هعومجم  زا  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  لامش  یاههار  هیشاح  سرادم  لباقم  یکیفارت )  گنر  اب  یشک (  طخ  ولبات و  بصن  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000614 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

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

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش لامش یاههار   یاههار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم لباقم   لباقم یکیفارت )  )  یکیفارت گنر   گنر اباب   یشک (  (  یشک طخطخ   وو   ولبات   ولبات بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003271 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PSV -LPR PROCESSOR1.1 لدم  VIERA LPR ددرت لرتنک  ناوخ  کالپ  رگشزادرپ  الاک :  مان 

اریو دنپس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرهش  یاهاضف  ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3131

غارچ غارچ یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یلادپ   یلادپ هلابز   هلابز لطس   لطس تخت   - - تخت راچآ   راچآ رازبا   رازبا تستس   یگنیر -  -  یگنیر راچآ   راچآ رازبا   رازبا تستس   یکیفارت -  -  یکیفارت یطورخم   یطورخم دنب   دنب هار   هار بآبآ -  -  گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع
نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک یدیشروخ -  -  یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ گرزب -  -  گرزب یسوناف   یسوناف هوق   هوق

3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رازبا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094982000050 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تایسوم لداع  هدننک  هضرع  عجرم   PAC یتراجت مان   cm 50 لوط  in 2\1 زیاس بآ  گنلیش  الاک :  مان 

هخاش 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

قفش تعنص  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  قفش  تعنص  باهش  یتراجت  مان   k1007 لدم یکیفارت  یطورخم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   3B0200502 لدم یددع  یکیتسالپ 12  فیک  یگنیر  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یدهم رازبا   3B0200003 لدم یددع  یکیتسالپ 12  فیک  تخت  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یورسخ دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   TAIZ یتراجت مان   A9557 لدم یکیتسالپ  یلادپ  هلابز  لطس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

قرش ماگشیپ  لایور  هدننک  هضرع  عجرم   ENERJIZER یتراجت مان   TW450 گرزب یسوناف  هوق  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  LED113 لدم زمرق  هناخ  کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

لارام تراجت  ماهرپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NANJING یتراجت مان   Lit 10 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856593 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  لوکساب  زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  هداج  زاوها  نادابآ  هداج  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53255234-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53255060-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

6140152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا  جنر  گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرت لرتنک  نالنآ  گنیروتینام 

1101096783000570 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان  اراک  لدم  گنیکراپ  دنمشوه  کیفارت  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نالنآ گنیروتینام  عماج  رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا  جنر  گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مادقا  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم.دشاب  یم  الاک  ملق  لماش 5  اضاقت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -- رفیام سامت  نودب  تراک  ددرت - لرتنک 

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

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

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عماج عماج رازفا   رازفا مرن   مرن  - - گنیکراپ گنیکراپ لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا جنر   جنر گنال   گنال متسیس   متسیس -- یسمل یسمل یگنر   یگنر هحفصلرتنک   هحفصلرتنک سسکا   سسکا لناپ   لناپ یمرها - - یمرها هسهس   یایا   هلیم   هلیم تیگ   تیگ ناونع : : ناونع
گنیکراپ گنیکراپ دنمشوه   دنمشوه کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ددرت -  -  ددرت لرتنک   لرتنک نالنآ   نالنآ گنیروتینام   گنیروتینام

3333
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ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ  Back up تامیظنت هارمه  هب  هلاناک )  NVR (128 هاگتسد گیفناک  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001065000031 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دیق  روتکاف  شیپ  رد  راک  یارجا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349079-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: 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

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرودو یرونربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000063 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرودو یرونربیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ   Back  upBack  up  تامیظنت تامیظنت هارمه   هارمه هبهب   هلاناک ) ) هلاناک   NVR ( 128NVR ( 128 هاگتسد   هاگتسد گیفناک   گیفناک وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434

نیبرودو نیبرودو یرونربیف   یرونربیف ناونع : : ناونع 3535
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000449 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR5232-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD- VPI ST 331 MLPVS لدم زیاروتوم  زنل  لسکیپاگم  هس  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-10 لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 1000 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF352-08 MP لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 100 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 15 دادعت : 

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

یتناراگ اب  بصن  سانجا و  - هزور هیوست 15  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  هژورپ  لحم  ات  لمح  دوش - دیق  صخشم  لماک و  تاصخشم  اب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هضرع  ربتعم 

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

22048617-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  * بالقنا یتارباخم  عمتجم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  رورس  یدنبرکیپو  یناسرزورب  تامدخدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  روتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ

1201001022000304 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88113580 یمویق تاعالطا   * رثا بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ  هب  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت رورس   رورس یدنبرکیپو   یدنبرکیپو یناسرزورب   یناسرزورب تامدخدیرخ   تامدخدیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Heraeus Electro nite/Checkmate III امد ،  سنل  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  (- ینف تاعالطا  اب  هارمه  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست

1101001469001378 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنرفا تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESSORIES یتراجت مان   A71004-12 لدم امد  یریگ  هزادنا  هاگتسد  سنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسردم 09381587766 یقآ  ینف  -Heraeus Electro nite/Checkmate III امد ،  سنل  رتست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  (- ینف تاعالطا  اب  هارمه  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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

امد6139999 یریگ  هزادنا  هاگتسد  هحفص 28)سنل  )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریگ6139803  Back up تامیظنت هارمه  هب  هلاناک )  NVR (128 هاگتسد گیفناک  هحفص 25)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6139946 تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 25)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6140117FILTER CARTRIDGE(19 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

امد امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد سنل   سنل ناونع : : ناونع 3838

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنر6140152 گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ 
لرتنک متسیس  ددرت -  لرتنک  نالنآ  گنیروتینام  عماج  رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا 

گنیکراپ دنمشوه  کیفارت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

تسویپ6139908 لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  هحفص 22)لوژام  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هچراپکی6139791 گنیجیپ  یاه  متسیس  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  هحفص 10)ییاسانش و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6139908 لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  هحفص 22)لوژام  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

جنر6140152 گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ 
لرتنک متسیس  ددرت -  لرتنک  نالنآ  گنیروتینام  عماج  رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا 

گنیکراپ دنمشوه  کیفارت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یاههاگتسد6140203 تاعالطا  طخرب  لاسراو  شیالاپ  ، یروآ عمج  ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تاعطق نیمات 
هناماس یزکرمرورس  هب  یرامشددرت 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توقای کرام  قیرح  دض  قرب  لباک  ناونع : 

14014242 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6139857 ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  هحفص 19)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6140117FILTER CARTRIDGE(19 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

توقای6140272 کرام  قیرح  دض  قرب  هحفص 9)لباک  قیرح  ( قیرح

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

توقای توقای کرام   کرام قیرح   قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دنرب  افرص  احیجرت و  چنیا  یلا 86  ید 80  یا  لا  نویزیولت  ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000105 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.ددرگیم در  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  هناماس  قاصلا  روتکاف  شیپ  افطل  - 

یرتشم هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح.دنشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  اه  الاک.دشاب  یناریا  دنرب  احیجرت  افرص و  دنرب  چنیا  یلا 86  ید 80  ییا  لا  هاگتسد  4
09371141612 یویحی سدنهم  دشابیم 

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

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

.ددرگیم در  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  هناماس  قاصلا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یرتشم  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح.دنشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  اه  الاک.دشاب  یناریا  احیجرت  افرص و  دنرب  چنیا  ید 100  ییا  لا  هاگتسد  4

یویحی 09371141612 سدنهم 

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305001-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا دنرب   دنرب افرص   افرص وو   احیجرت   احیجرت چنیا   چنیا   8686 یلا   یلا   8080 یدید   یایا   لالا   نویزیولت   نویزیولت ددع   ددع 44 ناونع : : ناونع 4040
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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

یرادزیخبآ تالیش و  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناوال

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تسیل  قباطم   A7 ینوس نیبرود  تساوخرد  دروم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  فیدر 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا دک  ناریا  فیدر 2 

1101093104000001 زاین :  هرامش 
ناوال یرادزیخبآ  تالیش و  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870608   DSC-S950/P E37 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یتوص هدننک  هضرع  عجرم   OSMO هدنزاس عجرم   OSMO یتراجت مان   DJI POCKET 2 CREATOR COMBO لاتیجید یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  دشاب  ربتعم  یتناراگ  هارمه  هب  دنبکآ و  ون و  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7978111145 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  ینوکسم  یرادا  پمک   - قالخا شوخ  هار  هس  - ناوال هریزج  - هگنلردنب هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44289400-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44289402-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرودو6139902 هحفص 25)یرونربیف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6139946 تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 25)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناریا6139964 دنرب  افرص  احیجرت و  چنیا  یلا 86  ید 80  یا  لا  نویزیولت  ددع  هحفص 14)4 نیبرود  ( نیبرود

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

تسیل6139966 قباطم   A7 ینوس نیبرود  تساوخرد  دروم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  فیدر 1 
یلصا دک  ناریا  فیدر 2  دشاب  یم  تسویپ 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6140108 نیبرود  تازیهجت  رورس  یدنبرکیپو  یناسرزورب  هحفص 25)تامدخدیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دکدک ناریا   ناریا   22 فیدر   فیدر دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   A7A7  ینوس ینوس نیبرود   نیبرود تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   11 فیدر   فیدر ناونع : : ناونع
یلصا یلصا

4141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3/101 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس  SSD یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن لاسرا  فکمه ) هقبط  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم   :: سردآ سردآ

81712551 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: a.bigdeli@mci.irسکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنوسماس6140079  SSD یزاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 34)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخت -6140007 راچآ  رازبا  تس  یگنیر -  راچآ  رازبا  تس  یکیفارت -  یطورخم  دنب  هار  بآ -  گنلیش 
نز کمشچ  ییامنهار  غارچ  گرزب -  یسوناف  هوق  غارچ  یکیتسالپ -  یلادپ  هلابز  لطس 

نژیسکا لوسپک  یدیشروخ - 

هحفص 22) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنوسماس گنوسماس   SSDSSD  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

33513023  : رظان ییاجر  دیهش  رابنا  رورس  قاتا  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000543 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هدش  تساوخرد  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513023-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 4343
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مر - دراه ) رورس یلخاد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

تسویپ لیاف  رد  تاصخشم 
1101093020000086 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DUALRANK x4 2933 P/N:P00924-B21 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار   DDR4 مر الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   M0S90A لدم  TB 8 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یزلام هدنزاس  روشک  سیمر  زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   R0Q47A لدم  TB 1/92 تیفرظ  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  تاصخشم 

دیریگب سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج 
.دوشیم ماجنا  ناگزمره  یتشادهب  تنواعم  رابنا  هب  راک  لیوحت  زا  سپ  زور   10 روتکاف هنیزه  تخادرپ 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا مرمر ) ) -- دراه دراه )) رورس رورس یلخاد   یلخاد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رورس ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000174 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   ACP-4000MB لدم هنایار  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

نیچ هدنزاس  روشک   HEWLETT PACKARD CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   CPU 5680 لدم  GHz 3/33 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

منبش یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE یتراجت مان   SATA 500 GB لدم  GB 500 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
سای رتسگ 

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

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   AIMB-780QG2-00A1E لدم هنایار  یتعنص  دربردام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

روبص
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   1960047669N001 لدم هنایار   CPU هدننک کنخ  دربراک  لماک  نف  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا6139789 رورس  قاتا  هحفص 34)یزاسزاب  رورس  ( رورس

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

تسویپ6139881 لیاف  رد  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  مر ) - دراه ) رورس یلخاد  هحفص 34)تازیهجت  رورس  ( رورس

(( رورس رورس )) رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هراجا6140076 ینابیتشپ  للملا و  نیب   - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ،  ربا  یصاصتخا ،  رورس  تامدخ 
هداد زکرم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6140108 نیبرود  تازیهجت  رورس  یدنبرکیپو  یناسرزورب  هحفص 25)تامدخدیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6140111( رورس ) هحفص 34)رتویپماک رورس  ( رورس

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

یاههاگتسد6140203 تاعالطا  طخرب  لاسراو  شیالاپ  ، یروآ عمج  ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تاعطق نیمات 
هناماس یزکرمرورس  هب  یرامشددرت 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(OFF BASE) BOP شخب یزاگ  یاههاگورین  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد راشف ،  ولف   ، یریگ هزادنا  یاهلوژام  روسنس و  لیبق  زا  هاگورین  یراک  کنخ  متسیس  تخوس و  نیمأت  متسیس  یور  رب  هدش  بصن  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  نیمأت 

 ... ولو و لرتنک 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  5/900/000/000 نیمضت : 

یقوقح روما  سراف -  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافکدوخ -  راولب  تفن  نادیم  تفن -  تعنص  راولب  ریمخردنب -  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  و 

7931181183

:: 076-31313357و 07631312677 نفلت :: WWW.PGSOC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

076-31313131 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( OFF BASE)  BOPOFF BASE)  BOP  شخب شخب یزاگ   یزاگ یاههاگورین   یاههاگورین قیقد   قیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4646

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیل کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  ناونع : 

14013923 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس ناونع : 

14013952 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6139798(OFF BASE) BOP شخب یزاگ  یاههاگورین  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  هحفص 38)نیمأت  روسنس  ( روسنس

یرزیل یرزیل کیرتکلاوتوف   کیرتکلاوتوف حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : : : ناونع 4747

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 4848

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

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

6140117FILTER CARTRIDGE(19 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرزیل6140241 کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  هحفص 38) : روسنس  ( روسنس

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

هحفص 38)روسنس6140251 روسنس  ( روسنس

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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ینزبداب  الول  یپوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003207 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لفق سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  یتراجت  مان  زیاس 70  یجنرب  یچیئوس  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ینزبداب   ینزبداب الول   الول وو   یپوت   یپوت ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 47 ھحفص 40 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  تروپ  ریوصت 24  تروص و  چیئوس  ناونع : 

14014114 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-116-S-1401-1400-936 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 21-10-1401 01-11-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف  فالتخا  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تسویپ6139935 لیاف  قبط  ینزبداب  الول  هحفص 40)یپوت و  چیئوس  ( چیئوس

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

هطوبرم6139946 تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 25)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط تروپ   تروپ ریوصت  2424   ریوصت وو   تروص   تروص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5050

راشف راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 47 ھحفص 41 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6140243 مئامض  قبط  تروپ  ریوصت 24  تروص و  هحفص 40)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

راشف6140307 فالتخا  هحفص 40)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ....  .... وو راشف   راشف چوس   چوس امد -  -  امد هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن ولو -  -  ولو دیئونولس   دیئونولس راشف -  -  راشف هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن رتیمسارت -  -  رتیمسارت ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 47 ھحفص 42 
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یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  دیرخ  راشف و ....  چوس  امد -  هدنهد  ناشن  ولو -  دیئونولس  راشف -  هدنهد  ناشن  رتیمسارت -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هناماس رد  تسویپ 

1101092273000579 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم   A10 لدم یملق  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نرق رتسگ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APLISENS یتراجت مان   APC-2000ALW لدم لاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم   266MSTFCSB3B1E1L1B1M5C1 لدم  266MST یرس راشف  فالتخا  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
نارهت بانرجف 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم   S10 لدم یملق  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نرق رتسگ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APLISENS یتراجت مان   PCE-28 لدم لاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LT-33 لدم یجنلف  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LT-44 لدم یجنلف  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Prothermo NMT532 لدم لاتیجید  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Prothermo NMT539 لدم لاتیجید  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PMP 71 لدم یلاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یاهالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 

07731682588 سکفلت :  یقداص  دیرخ :  رومام 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682588-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6140136 .... راشف و چوس  امد -  هدنهد  ناشن  ولو -  دیئونولس  راشف -  هدنهد  ناشن  هحفص 42)رتیمسارت -  چوس  ( چوس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139772 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگوان یتوص  نالعا  تیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تالآ نیشام  لیبموتا و  یکدی  مزاول  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

ets.mashhad.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگوان ناگوان یتوص   یتوص نالعا   نالعا تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هک  دشاب  یم  الاک  ملق  لماش 12  اضاقت  هدوب -  هباشم  دک  ناریا  زا -  سنارفنک  قاتا  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101096783000566 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   YAMAHA یتراجت مان   MG166CX-USB لدم ادص  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزلف روتینام  هیاپ  چنیا -  روتینام 22  رتویبرتسید -  ریوصت -  سیرتام 8*8  ادص -  رسکیم  هاگتسد  هلمج  زا  سنارفنک  قاتا  هب  طوبرم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - نیبرود بصن  تکارب  کیتابور و  نیبرود  یرتم -   CAT6,15,25 ریذپ -  فاطعنا  یدالوف  تفش  سنارفنک -  تینوی  یزیمور - 

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

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

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگوان6139772 یتوص  نالعا  تیک  هحفص 44)دیرخ  توص  ( توص

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

یناریا6139964 دنرب  افرص  احیجرت و  چنیا  یلا 86  ید 80  یا  لا  نویزیولت  ددع  هحفص 14)4 نیبرود  ( نیبرود

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

تسیل6139966 قباطم   A7 ینوس نیبرود  تساوخرد  دروم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  فیدر 1 
یلصا دک  ناریا  فیدر 2  دشاب  یم  تسویپ 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

ادص6139990 هحفص 44)رسکیم  توص  ( توص

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

ادص ادص رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  ددع  رامیب 2  دنبتسد  رگپاچ  ددع -  تعرس 2  رپ  رنکسا  ددع -  8 روتینام ددع -  رتنیرپ 8 ددع -  رتویپماک 13  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف 

1101090142000196 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه   - دشاب یناریا  سانجا  هیلک  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قبط  ادهش -  ناتسرامیب  لیوحت  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  دشاب -  یم  هدننک  تکرش 

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

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

68-1401-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 9/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

42601320 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

رگپاچ6139878 ددع -  تعرس 2  رپ  رنکسا  ددع -  8 روتینام ددع -  رتنیرپ 8 ددع -  رتویپماک 13  سیک 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ددع  رامیب 2  دنبتسد 

هحفص 45) روتینام  ( روتینام

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع   22 رامیب   رامیب دنبتسد   دنبتسد رگپاچ   رگپاچ ددع -  -  ددع   22 تعرس   تعرس رپرپ   رنکسا   رنکسا ددع -  -  ددع 88 روتینام روتینام ددع -  -  ددع 88 رتنیرپ   رتنیرپ ددع -  -  ددع رتویپماک  1313   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف

5555

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت تباث   تباث یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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 " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لخاد6140054 دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  هحفص 45)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

جنر6140152 گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ 
لرتنک متسیس  ددرت -  لرتنک  نالنآ  گنیروتینام  عماج  رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا 

گنیکراپ دنمشوه  کیفارت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

هتسبرادم6140108 نیبرود  تازیهجت  رورس  یدنبرکیپو  یناسرزورب  هحفص 25)تامدخدیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

گنیروتینوم6139797 نامتخاس  ثادحا  لماش  دوخ  یریوصت  تظافح  متسیس  یناسرزور  هب  هعسوت و 
IP هب گولانآ  متسیس  یاقترا  و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هطوبرم6139946 تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 25)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشادهب6140051 هکبش  یا  هنایار  یاه  هعومجم  زا  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنر6140152 گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ 
لرتنک متسیس  ددرت -  لرتنک  نالنآ  گنیروتینام  عماج  رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا 

گنیکراپ دنمشوه  کیفارت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنر6140152 گنال  متسیس  - یسمل یگنر  هحفصلرتنک  سسکا  لناپ  یمرها - هس  یا  هلیم  تیگ 
لرتنک متسیس  ددرت -  لرتنک  نالنآ  گنیروتینام  عماج  رازفا  مرن   - گنیکراپ لرتنک  سسکا 

گنیکراپ دنمشوه  کیفارت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 47 ھحفص 47 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 1 آگهی)

