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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نمهب   نمهب   44 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   235,960هکس , 000235,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   426رالد ,350426 تاراما350, تاراما مهرد   120مهرد ,370120 ,370

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   225,990هکس , 000225,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   310رالد ,450310 سیئوس450, سیئوس کنارف   479,400479,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 141هکس , 000 , 000141 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   331رالد ,600331 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   1لایر 17,9001 17,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , وروی000 480وروی ,340480 ژورن340, ژورن نورک   44,90044,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,503,00020 سیلگنا503,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ545,000545,000دنوپ نپاژ نینی   دصکی   339,490339,490دصکی

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 121121 ))

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

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

زا 119 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 70

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( 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 25  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/11/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196708 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقتسم هناماس  کی  یور  رب  ریواصت  یراذگراب  لوط و  رتمولیک  یبیرقت 1200  رادقم  هب  ناشاک  رهش  رباعم  هجرد  یامروناپ 360  ریواصت  هئارا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ناشاک یرادرهش   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرمگ یربیاس  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  دیرخ  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188806514 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمولیک رتمولیک   12 001200 یبیرقت   یبیرقت رادقم   رادقم هبهب   رباعم   رباعم هجرد   هجرد   360360 یامروناپ   یامروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

کرمگ کرمگ یربیاس   یربیاس تینما   تینما هزوح   هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RD-12-0111-0005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197096 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FDD یژولونکت اب   BBU یموب هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت هصقانم : عوضوم  یارجا  لیوحت و  لحم 

( لایر نویلیم  دصتشه  درایلیم و  راهچ  فورح : هب   ) لایر نازیم 4.800.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  هدرپس  هصقانم : رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  همانتنامض  تروص  هب  دیاب  هک  دشابیم  لوا ) هارمه   ) ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هجو  رد 

دک 65862 کت ، کنو  هبعش  تلم ، کناب  دزن  زیراو 170009922393249  هسانش  اب  لایر ) رازه  دصکی  نویلیم و  کی  فورح : هب   ) لایر غلبم 1.100.000  زیراو 
نیالنآ تروصب 

لوا هقبط  لوا ، هارمه  هعسوت  قیقحت و  زکرم  کالپ 3 ، ریبد ، نابایخ  عطاقت  هانپنادزی ، نابایخ  دامادریم ، زا  رتالاب  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت ، لیوحت   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ دیرخ و  یسدنهم  تنواعم 

021-88646639  - 40 :: نفلت :: www.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.r&d@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197247 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  رایس  تاطابترا  تکرش   IFARS و IPM رازفا مرن   site audit Update ماجنا تیعضو ، حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش ناسارخ  هقطنم  تارباخم  تاکرادت  هرادا  تشهبیدرا  هچوک  یبونج   ، یتعیرش نابایخ  یتعیرش  هارراهچ  درونجب   :: 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

FDDFDD  یژولونکت یژولونکت اباب     BBUBBU  یموب یموب هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

IFARSIFARS وو     IPMIPM  رازفا رازفا مرن   مرن   s ite  audit Updates ite audit Update ماجنا   ماجنا تیعضو ، ، تیعضو حالصا   حالصا وو     PMPM  هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا 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 119 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/quep4s9hyzswr?user=37505&ntc=6197096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6197096?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/495e39t2jek23?user=37505&ntc=6197247
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6197247?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج  کرمگ  یربیاس  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  دیرخ  باختنا  یارب  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا یروهمج  کرمگ  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  شبن  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

رون مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هبترم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشناد ) لاتروپ   ) یناسر عالطا  هاگرد  هناماس  یزاس  یشرافس  هعسوت و  یرادهگن ، دیلوت ، هنیمز  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسر عالطا  هاگرد  هناماس  یزاس  یشرافس  هعسوت و  یرادهگن ، دیلوت ، هنیمز  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  یسررب و  فده  اب  دراد  رظن  رد  رون  مایپ  هاگشناد 

.دیامن ناوخارف  یرازگرب  هب  مادقا  یهاگشناد ) لاتروپ  )

یرتشم .  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریخا .  لاس  رد 5  که  هقباس  دوجو  مدع 

( لاعف یصوصخ  ایرتشم  هنومن  یتلود و  یرتشم  هنومن  لقادح 5   ) دادرارق عوضوم  صوصخ  رد  یتکرش  تیلاعف  هقباس  لاس  لقادح 5  نتشاد 

ینابیتشپ رتفد  یرون ، دیهش  نامتخاس  رون ، مایپ  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  لخن ، نابایخ  تفن ، کرهش  لوا  شترا ، راولب  یتیس ، ینیم  نارهت ، : سردآ  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.faghihi@pnu.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنمیز6197253  DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ا.ا.ج ا.ا.ج کرمگ   کرمگ یربیاس   یربیاس تینما   تینما هزوح   هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ باختنا   باختنا یارب   یارب یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 55

لاتروپ لاتروپ  ) ) یناسر یناسر عالطا   عالطا هاگرد   هاگرد هناماس   هناماس یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   هعسوت   هعسوت یرادهگن ، ، یرادهگن دیلوت ، ، دیلوت هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( یهاگشناد یهاگشناد

66

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0107038-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6196538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   : یدنب هقبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/F : HONEYWELL DCS MODEL TDC 3000  : عوضوم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.baorco.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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/95 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 1401/11/3  تعاس 7  زا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:35

مدرم هار   :: عبنم تعاس 15:35عبنم ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197253 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ یلع  هاگورین  هاگتسیا  سنمیز   DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  همان 760.650.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  ورین  ای  تاطابترا  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یهاوگ  هئارا 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F : HONEYWELL DCS MODEL TDC 3000P/F : HONEYWELL DCS MODEL TDC 3000 ناونع : : ناونع 77

سنمیز سنمیز   DCSDCS متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/04هرامش  8 تعاس  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197503 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سناکرف لدبم  همیس و 70  ود  یتیمیسکارپ  ددع  دیرخ 100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 35،000،000،000  غلبم 

لایر  1،750،000،000: راک عاجرا  دنیآرف  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:88969737 و مان تبث  رتفد   021-1456: سامت زکرم  -02188607072 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir- www.npc-rt.ir :: 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

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

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

2001090260000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198261 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سناکرف  لدبم  ددع  همیس و 70  ود  یتیمیسکارپ  ددع  دیرخ 100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ  یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سناکرف  لدبم  ددع  همیس و 70  ود  یتیمیسکارپ  ددع  دیرخ 100  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 27 ورس - هچوک  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت -  ، 1435884711 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سناکرف سناکرف لدبم   لدبم   7070 وو   همیس   همیس ودود   یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

سناکرف سناکرف لدبم   لدبم ددع   ددع   7070 وو   همیس   همیس ودود   یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 119 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8hvw5jhely6ya?user=37505&ntc=6197503
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6197503?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c5jpkdevctees?user=37505&ntc=6198261
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6198261?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هعسوت نامزاس  هب  هتسباو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناوت  ) یژرنا عبانم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4/0111/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات  ( 1401/11/05  - ) 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ،  ، دیرخ  ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  غلبم 1/385/000/000  هب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هرقف  کی  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 1/000/000  هصقانم  قاروا  یاهب 

تاجناخراک رهشابص  مود  یجورخ  هواس ، نارهت  هاردازآ  یضراوع  زا  دعب  رتمولیک 13  رد  عقاو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ  یژرنا  عبانم  هعسوت  تکرش   :: سردآ سردآ
021  - 56574913: نفلت اهدادرارق  دم   ) یناگرزاب تیریدم  یرتابابص 

14-02156574913-02156574913 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  زا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  هیهت  یحارط  تهج  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  دانسا  قبط  دایماز 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا ، ، ارجا  ، ، دیرخ دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 111 1

گنر گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن هیهت   هیهت یحارط   یحارط تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 119 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gzthpbx4qt3dd?user=37505&ntc=6196852
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196852?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8qdtzqujlc9ae?user=37505&ntc=6196861
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196861?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیپساک رزخ  بوچ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یمومع -  هصقانم  یهگآ  هصالخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196953 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاناوت و هک  یدارفا  هب  یمومع  هصقانم  یهگآ  قیرط  زا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  یسدنهم و  هرواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنراد  ار  نآ  ماجنا  تیحالص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 4617151914: یتسپ دک  تسارح -  دحاو  نیپساک  رزخ  بوچ  عیانص  تکرش  ناتسمچ -  هداج  رتمولیک 8  لمآ -  ناتسرهش  ناردنزام  ناتسا   :: سردآ سردآ
: نفلت  - 1513843839: سپ دک  نیپساک  رزخ  بوچ  عیانص  تکرش  دحاو 8 - هقبط 4 -  کالپ 18 - مهدزون  نابایخ  نیتناژرآ - ناد  نادیم  نارهت -  - 

021-88713748

:: نفلت :: www.khazarchoob.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001097224000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198279 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Modeling ,Procurement, fabricate and install Fire Proofing Flexible Cover for ESDV یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اهولو قیاع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,737,460,410 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هاگشیالاپ  یبونج , سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  ، 7511893119 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6196571 هرود  سیورس  یرادهگن و  ریمعت   ، هنیمز رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  هب  مادقا  ناوخارف 
قیرح و مالعا  رطخ  مالعا  یریوصت  تراظن و  متسیس  لماش  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس 

قرب لصوو  عطق  مالعا  یاهمتسیس 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط وو   یسدنهم   یسدنهم هرواشم   هرواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1313

Modeling ,Procurement,  fabricate and Modeling ,Procurement,  fabricate and install Fire  Proofing Flexible Cover for ESDVinstall Fire  Proofing Flexible Cover for ESDV ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 119 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y58vk25feljpz?user=37505&ntc=6196953
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196953?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkyysszdaj2fa?user=37505&ntc=6198279
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6198279?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

زیر ین  ریدغ  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

108413 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/03هرامش هبنشود  زور  زا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاسعبنم ات  تاداهنشیپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/16 هبنشکی  زور   16

6196632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  تیحالص  یاراد  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  هکبش  یاهچیئوس  لیوحت  دیرخ و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

مان هب  هرامش 19820170000000222939306007  یابش  باسح  هب  ار  لایر  غلبم 1,000,000  یتسیاب  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 400،000،000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  تهج  یکناب  همان  تنامض  .دنیامن  زیراو  دادرتسا  لباق  ریغ  یلم  کناب  رد  زیر  ین  ریدغ  دالوف  تکرش 

.تسا دیدمت  راب  کی  تیلباق  اب  ههام  رابتعا 3  اب  زیر  ین  ریدغ  دالوف  تکرش  هجو  رد  لایر )  ) نویلیم دصراهچ 

کالپ 017 یبرغ ، مهدراهچ  هچوک  تسراخب  نابایخ  نارهت ، : سردآ هب  زیر  ین  ریدغ  دالوف  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  اه 1 . تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
زیر ین  ناتسرهش  سراف  ناتسا  : سردآ هب  عمتجم  لحم  رد  عقاو  اهدادرارق  هناخریبد  نفلت 021-88754305 2 . تالماعم  نویسیمک  ریبد  یتسپدک 1514819711 

071-53854124: نفلت یتسپدک 7491617831  اهدادرارق  یقوقح و  تیریدم  رتفد  ناجریس ،  زیر -  ین  هداج  رتمولیک 50 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

یلخاد 6  021-88754305 :: سکف :: Tender@nghsco.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرمگ6196941 یربیاس  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  دیرخ  رواشم  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6197096FDD یژولونکت اب   BBU یموب هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6197247 مرن   site audit Update ماجنا تیعضو ، حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنمیز6197253  DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6197369 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس6197657 لرتنک  نیبرود  یارجا  یحارط و  هب  طوبرم  ییارجا  هحفص 13)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هکبش هکبش یاهچیئوس   یاهچیئوس لیوحت   لیوحت 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 119 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q5bqqpp2nzmw3?user=37505&ntc=6196632
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196632?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتلود تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/01/1095 و 1401/01/1094 یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  نامز  زا  هتفه  ود  تدم  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا راربا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  ناگدنشورف  هب  ار  دوخ  یکینورتکلا  یاه  ناملا  دیرخ  دراد  رظن  رد  زربلا  یتعنص  رهش  نیوزق -  ناتسا  رد  عقاو  یتلود  تکرش  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02932224674 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197540 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 2 دیدجت  ) یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاهولبات  ییاج  هباج  حالصا و  بصن و  لمح ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( 2 دیدجت  ) یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاهولبات  ییاج  هباج  حالصا و  بصن و  لمح ، هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
38,275,124,378 یلام :  دروآرب 

لایر   1,913,756,219 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: 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

یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه ناملا   ناملا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات ییاج   ییاج هباج   هباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت 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 :
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دنهس دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001384000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197657 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس  دیدج  رهش  زاف 5  تعرس  لرتنک  نیبرود  یارجاو  یحارط  هب  طوبرم  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنهس  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نفو  تاطابترا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,232,400,650 نیمضت :  غلبم 

ناونع اب  یتکاپ  رد  یتسیاب  داتس ، هناماس  رد  یراذگراب  زا  سپ   ، دنا هدومن  هیهت  رازگ  هصقانم  عفن  هب  هک  ار  همان  تنامض  لصا  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامن  لیوحت  دانسا  رد  جردنم  ررقم  تلهم  سردآ و  هب  دنهس  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  هناخریبد  هب  هدشاضما  رهم و  کال و  تروصب  فلا "  " تکاپ

09:00 تعاس : 1402/05/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیدج رهش  نارمع  تکرش  – یج نا  یس  هاگیاجزا  رتالاب  مودزاف -  - دنهسدیدج رهش   ، 5331741133 یتسپ :  دک  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دنهس

:: 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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001001423000313 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197720 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فداصترپ هطقن  ) دابآ ضیف  ناتسجب  ناتسجب و  دابانگ –  روحم  یاه  لپ  زا  یدادعت  ضیرعت  ینیچ و  راوید  ، اجرد ینتب  ظافح  یارجا  ، یزاس نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/337 مود ) تبون  () یسنوی فداصت  یاراد  ولام و 

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابآ ضیف  ناتسجب  ناتسجب و  دابانگ –  روحم  یاه  لپ  زا  یدادعت  ضیرعت  ینیچ و  راوید  اجرد ،  ینتب  ظافح  یارجا  یزاس ،  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/337 مود ) تبون  ( ) یسنوی فداصت  یاراد  ولام و  فداصترپ  هطقن  )
10,003,912,782 یلام :  دروآرب 

لایر   500,195,639 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم  ، 9173695636 یتسپ :  دک  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط هبهب   طوبرم   طوبرم ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1818

روحم روحم یاه   یاه لپلپ   زازا   یدادعت   یدادعت ضیرعت   ضیرعت وو   ینیچ   ینیچ راوید   راوید ،، اجرد اجرد ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ،، یزاس یزاس نمیا   نمیا 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 119 ھحفص 14 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/11/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مایپ نادمه   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198285 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: لیذ مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیفس  ییزج  ود  یکیفارت  گنر  - 

درز ییزج  ود  یکیفارت  گنر  - 
زمرق  ییزج  ود  یکیفارت  گنر  - 

یزلف هدرن  - 

یداهنشیپ تمیق  لداعم 10  یکناب  همان  تنامض  هئارا  دزن  باسح 74081134708383  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس مانب  عفن و  هب  یکناب  همان  تنامض  ناریا  رهم  کناب  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  عفن  هب  مانب و 

دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  جرد  هنیزه  هلمج  زا  دادرارق  عوضوم  یاه  هنیزه  هیلک 
دنیامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هناخریبد  مود -  هقبط   15  - یرتنالک یوربور  تیالو -  راولب  تلاسر -  نادیم  نادمه -  لیوحت :  :: سردآ سردآ

08138215318 :: 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

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراظن و متسیس  لماش  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یا  هرود  سیورس  یرادهگن و  ریمعت   ، هنیمز رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  هب  مادقا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن نارهت  رهش  رد  دوخ  یاهنامتخاس  تهج  رهش  قرب  لصوو  عطق  مالعا  یاهمتسیس  قیرح و  مالعا  رطخ  مالعا  یریوصت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن لیوحت  فکمه  هقبط   187  ، کالپ  ، سردم هارگرزب  زا  دعب  یرهطم  دیهش  نابایخ  نارهت  سردآ  هب  انیس  کناب  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف هدرن   هدرن زمرق   - - زمرق ییزج   ییزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر درز -  -  درز ییزج   ییزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیفس   - - دیفس ییزج   ییزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر لیذ - : - : لیذ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

لماش لماش یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت  ، ، هنیمز هنیمز ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش هبهب   مادقا   مادقا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
قرب قرب لصوو   لصوو عطق   عطق مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا رطخ   رطخ مالعا   مالعا یریوصت   یریوصت وو   تراظن   تراظن متسیس   متسیس

2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091161000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197369 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راصحلگ  یاتسور  یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یر  ناتسرهش  کزیرهک  شخب  راصحلگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,156,755,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس نارمچ ،  دیهش  نابایخ  ءادهش ،  نابایخ  راصحلگ ،  یاتسور  کزیرهک ،  شخب  یررهش ،   ، 1879153486 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش 

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 119 ھحفص 16 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  یا ) هلحرم  کی  مود (  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/5-9 م ن یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  یهگآ  جرد  خیرات  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هسلج خیرات  خروم 1401/11/9  - هبنشکی  زور  تعاس 17:00  ات  خروم 1401/11/3 )

خروم 1401/11/18 هبنش  هس  زور  تعاس 12:00  یهیجوت 

نطو توقای   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 17:00  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/23

6197406 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 9:00  سار   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/11/24

رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  12: هژورپ تدم  لایر   73/400/000/000: هژورپ دروآرب 

ای لایر ، غلبم 3/670/000/000  هب  تاعفد  هب  دیدمت  لباق  طرش و  دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  دیاب  نارگ  هصقانم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هئارا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  |R 770100004101064571214929 ابش هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  شیف  لصا 

تاعالطا لدابت  یاضف  تینما  اتفا  همانیهاوگ  ندوب  اراد  حالصیذ 2 - عجارم  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 
دشاب زور  دیاب 90  داهنشیپ  رابتعا  تدم  اهداهنشیپ  رابتعا  تدم  یعامتجا  هافر  نواعت و  راک و  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

 - یتسپ 7517638480 دک  رهشوب -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

077  - 31667002 نفلت 33322051-7 -   :: نفلت :: sajarnew.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31666700 سکاف 6500 -   :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100138400018 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 19  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاس 9  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197486 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس دیدج  رهش  زاف 5  تعرس  لرتنک  نیبرود  یارجا  یحارط و  هب  طوبرم  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  دحاو  فکمه -  هقبط  دنهس -  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یج -  نا  یس  هاگیاج  زا  رتالاب  مود -  زاف  دنهس -  دیدج  رهش   :: سردآ سردآ

-85193768 مان :  تبث  رتفد   02141934 - 5-04133437701 :: نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir :: 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

هرادا هرادا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت ناونع : : ناونع 2323

تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط هبهب   طوبرم   طوبرم ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 119 ھحفص 17 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/336 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197731 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا  تبون   - دابآ فطل  یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزاس  نتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  367/000/000  : دروارب

لایر  13/340/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 9173695636 مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   :: سردآ سردآ

8-05133412024 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05133435888 :: 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

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/11/16هرامش خیرات 1401/11/08  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nipc.ir :: عبنم کیعبنم نینچمه  یذغاک و  تروصب  یفیک  یبایزرا  دانسا  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هب  هبنشراهچ  زور  14 تعاس ات  هدرشف  حول  بلاق  رد  یکینورتکلا  هخسن 

1401/11/26

6197862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش هیلک  زا  هلیسونیدب  اذل  .دیامن  مادقا  لیذ  حرش  هب  زاین  دروم  روما  ماجنا  تهج  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمع  هب  توعد  دنیآرف  نیا  رد  تکرش  تهج  ناوخارف  نیا  رد  هدش  رکذ  یاه  همانیهاوگ  یاراد  ربتعم 

ناتسرهش ناتسزوخ ، ناتسا  رد  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاسیسات  رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  " راکنامیپ باختنا  عوضوم :  - 
" رهشهام

هصقانم دنیآرف  یدعب  لحارم  رد  تکرش  هب  زاجم  مزال ،  زایتما  لقادح  بسک  تروص  رد  یفیک و  یبایزرا  زا  سپ  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زایتما  یفیک 60  یبایزرا  رد  لوبق  دروم  زایتما  لقادح  .تفریذپ  دهاوخ  تروص  هدش  نعت  تازایتما  ساسارب  ینزو  تروص  هب  یبایزرا  شور  .دنشابیم 

مهد  هقبط  هرامش 144 ، یلامش ، یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کالپ 144 - یلامش - یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت - رازگ : هصقانم 

:: نفلت :: www.nipc.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایاپ هنایاپ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

تکرش تکرش تاسیسات   تاسیسات ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 119 ھحفص 18 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یا6196571 هرود  سیورس  یرادهگن و  ریمعت   ، هنیمز رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  هب  مادقا  ناوخارف 
قیرح و مالعا  رطخ  مالعا  یریوصت  تراظن و  متسیس  لماش  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس 

قرب لصوو  عطق  مالعا  یاهمتسیس 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تعرس6197657 لرتنک  نیبرود  یارجا  یحارط و  هب  طوبرم  ییارجا  هحفص 13)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتاپ دکو  یحارج  لامعا  جراچ  یراذگ  دکو  نیتال  تروص  هب  نارامیب  لمع  حرش  شرازگ  پیات  روما  ماجنا  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000894 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125514-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب نارامیب لمع   لمع حرش   حرش شرازگ   شرازگ پیات   پیات روما   روما ماجنا   ماجنا یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 119 ھحفص 19 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  طیارش و  قبط  ادهش  هزوم  یزاجم  روت  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000100 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ یاه  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ینامزاس  لاتروپ  رارقتسا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000190 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هعبات زکارم  زربلا و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف وو   طیارش   طیارش قبط   قبط ادهش   ادهش هزوم   هزوم یزاجم   یزاجم روت   روت هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2828

ینامزاس ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 119 ھحفص 20 
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یوضر ناسارخ  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  تسویپ (  لیاف  قبط  لاوریاف  چیوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000046000036 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  گنهامه  سیونشوخ  سدنهم  یاقا  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
31674320

9187113446 یتسپ :  دک  قاثیم ،  هار  هس  هب  هدیسرن  شناد -  هار  هس  یوربور  ییایسآ -  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228128-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف وو   چیوس   چیوس 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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ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک شیوداپ 220  سوریو  یتنا  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000111 زاین :  هرامش 

ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدننک  نیمات  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 

ددرگ داهنشیپ  یراذگراب  هب  مادقا  هدش  رکذ  تادهعت  لوبق  تروص  رد  هعلاطم و  تقد  اب  تسویپ  مرف 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   220220 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنا   یتنا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 119 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fvxchmjbqmbj5?user=37505&ntc=6197817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6197817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید مالقا  هن  دوش  تبث  تمیق  تکرش  نیا  تساوخرد  قباطم  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رکشت اب  دوشن  هداد  تمیق  هباشم  مالقا 
1101001051000304 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رگید دراوم  هن  دوش  هداد  تمیق  تکرش  نیا  تساوخرد  مالقا  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تردق  هنالاس 18 %  دیسررس 1404/03/26  اب  هنازخ  قاروا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ  تاصخشم  قبط  لاو  ریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هبساحم  رادیرخ  طسوت 

1201003224000085 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددرگ یم  هبساحم  رادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  هنالاس 18 %  دیسررس 1404/03/26  اب  هنازخ  قاروا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ  تاصخشم  قبط  لاو  ریاف  دیرخ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

لماک جیکپ   1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرش  ناجیابرذآ  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب   29 راولب زیربت  رد  لیوحت  هدوب  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ریاف   ریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6198226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FORTIGATE 100E هاگتسد اب 2 _  HA تیلباق اب  لاوریاف  _1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060038000018 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-600E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

ارپاس یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FAZ-200D لدم رزیالانآ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
تعنص

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا تخادرپ  تسویپ  قبط  یت  یآ  دحاو  دات  روتکاف و  الاک و  لیوحتزا  سپ  هام  کی  لیوحت و  الاک  تسویپ  قبط  دشاب و  یم  لداعم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  رادیرخ  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یم 

3713649373 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  نامتخاس  بنج  یلحاس - ) ) یناساول دیهش  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31071235-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31071228-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FORTIGATE 100EFORTIGATE 100E  هاگتسد هاگتسد _ _ 22 اباب     HAHA  تیلباق تیلباق اباب   لاوریاف   لاوریاف __ 11 ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09127184315/60982519/ یبای بیع  تیور و  زا  دعب  یراذگ  تمیق  - رتویپماک سیک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005485000135 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09127184315/60982519/ یبای بیع  تیور و  زا  دعب  یراذگ  تمیق  - رتویپماک سیک  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 15 

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 26)لاوریاف6196866 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهد هاگشیالاپ  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 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبطنم یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  ** 0140040-40 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** PROGRAMMABLE LOGIC HIMA: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب 

1101097684000484 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زادرپ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سراپ  هدنزاس  عجرم   HIMA یتراجت مان   PLC هاگتسد دربراک   F7126 لدم یکیرتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
زادرپ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سراپ  هدنزاس  عجرم   HIMA یتراجت مان   PLC هاگتسد دربراک   F7131 لدم یکیرتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F7133 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
زادرپ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سراپ  هدنزاس  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z 6011 لدم  PLC هاگتسد دربراک  هعطق  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROGRAMMABLE LOGIC HIMAPROGRAMMABLE LOGIC HIMA:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  اب  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000935 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-1000F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK SIEM یتراجت مان  تاعالطا  تینما  دادیور و  تیریدم  دربراک   All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 
ریوک نازادرپ  نما 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوبدهاوخ رودقم  یراج  لاس  هام  نمهب  ات 25  سنج  لیوحت 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   distribution control تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000419 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زنطن دالوف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   COTROL TECHNIQUE هدنزاس عجرم   M 1850R لدم  DC 750 KW یقرب ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000150 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادشه متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DC 750 KWDC 750 KW  یقرب یقرب ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 3838

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3939

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   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014307 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/1/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ONA یکینورتکلا تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا 

:: 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

اپیاس 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   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا 2023/1/28 تلهم  نامتخاس -  قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  هورگ  هرامش 14014289 - تباث -  تیفرظ  عون  تردق  نزاخ  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

ONAONA  یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 4040

تباث تباث تیفرظ   تیفرظ عون   عون تردق   تردق نزاخ   نزاخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناودنک لنوت  یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000214 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناودنک لنوت  یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف 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   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتسا سلنتسا  تالایس  حطس  هدننک  لرتنک  نیمات  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

ناودنک ناودنک لنوت   لنوت یاه   یاه نیال   نیال لرتنک   لرتنک وو   ییانشور   ییانشور هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

لیتسا لیتسا سلنتسا   سلنتسا تالایس   تالایس حطس   حطس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141711 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
) زاگ ( رتیمسنارت رشرپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/08 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

137430 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیمسنارت رشیرپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/07 نایاپ :  خیرات 

:: 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

رتیمسنارت رتیمسنارت رشرپ   رشرپ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4444

رتیمسنارت رتیمسنارت رشیرپ   رشیرپ ناونع : : ناونع 4545

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

142173 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/16 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151532 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ebro دنرب سکاب  چیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/09 نایاپ :  خیرات 

:: 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

چوس چوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4646

سکاب سکاب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4747
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6198136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - O-RING FOR COMBUSTION CHAMBER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001580 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - O-RING FOR COMBUSTION CHAMBERO-RING FOR COMBUSTION CHAMBER ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6196627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ندومنن  لیمکت  تروصرد  هجوتدشاب  یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبطراخب  گید  قربولبات  یزادنا  هاردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

1101000217000317 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/13 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اددجم اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  دنو - میهاربا  سدنهم  04533251401 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب  هناماس  رد 

* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: 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

راخب راخب گید   گید قربولبات   قربولبات یزادنا   یزادنا هاردیرخ   هاردیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا.تسویپ  دادرارق  اب  قباطم  هبعش  تاناما  قودنص  رطخ  مالعا  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا تکرش  کرادم  ینف و  تادنتسم.هباشم 

1101001017000734 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روبص یاقآ  علطم  سانشراک  .دشاب  یم  یمازلا  دادرارق  عوضوم  اب  طبترم  یراک  قباوس  رب  لاد  کرادم  یداهنشیپ و  تازیهجت  ینف  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64573103

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص رطخ   رطخ مالعا   مالعا هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  قیرح  لامعا  متسیس  یرتاب UPS و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003446 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
موادم اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  یتراجت  مان   AH 100 تیفرظ  V 12 ژاتلو  TELCO 12100 لدم  UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هیولسع 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-31-19 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6197554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3 دادعت :  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  مرالآریاف  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح لامعا   لامعا متسیس   متسیس وو     UPSUPS یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 5151

مرالآریاف مرالآریاف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-29-18 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6197635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  مرالآ  ریاف  لوژام  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرالآ مرالآ ریاف   ریاف لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا ینمیا   - - ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

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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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6197759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  یساشددع  5- روتکتد ددع   38 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000365 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 38 دادعت : 

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

شیپ دشابیم - تسویپ  تاصخشم  دشابیم  زکرم  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  - تسه هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37225351-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: 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

هدننک هدننک نفلتو   نفلتو نفلت   نفلت لوژام   لوژام کیو   کیو یساشددع   یساشددع 55 -- روتکتد روتکتد ددع   ددع   3838 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 5555

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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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6197961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب تسویپ  حرش  قبط  تسیاب  یم  تاعالطا  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  )  gas detector / optical smoke تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000752 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MAXIMATOR یتراجت مان   DLE75-UU لدم  bar 1500 راشف زاگ  کیتامونپ  راشف  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MAXIMATOR
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  یت  سا  یج  یتراجت  مان   smoke لدم قیرح  مالعا  بای  دود  روسنس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب تسویپ  حرش  قبط  تسیاب  یم  تاعالطا  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  )  gas detector / optical smoke :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-32-20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   HOCHIKI دنرب ددع   3 ریاف :  یتون  دنرب  تسویپ  یاه  لیاف  تاصخشم  اب  روتکتد  کومسا  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gas detector / optical smokegas detector / optical smoke ناونع : : ناونع 5656

روتکتد روتکتد کومسا   کومسا ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قباطم  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094779000039 زاین :  هرامش 

ورین هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1486613113 یتسپ :  دک  نامداددیهش ،  راولب  یاهتنا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88079400-021  ، 88590530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88590160-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بصن بصن وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cisco 2960 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروپ 24 و 48 

1201000076000003 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 cisco ws-c2960g-48tc-l چیئوس - 
ددع  6

 cisco ws-c2960-24tc-l چیئوس
ددع  4

لاس 1404 جرب 3  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ 
رتشیب 09157255025 تاحیضوت  تهج  سامت  هرامش 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

.دنشابن ( used  ) هدش هدافتسا  تسیابیم  زاین  دروم  یاههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم اههاگتسد  تست  هب  طونم  هدنرب  ییاهن  مالعا 

9138615916 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یکاخ -  لپ  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38454400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38454400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ تروپ   4848 وو     c isco 2960  c isco 2960 چیئوس  2424  چیئوس ناونع : : ناونع 5959

قیقدرازبا قیقدرازبا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قیقدرازبا یکدی  تاعطق  ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005510 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
جنسراشف الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

جنسراشف الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 27 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cisco 2960 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروپ 24 و 48 

1101000076000044 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 cisco ws-c2960g-48tc-l چیئوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  6

 cisco ws-c2960-24tc-l چیئوس
ددع  4

لاس 1404 جرب 3  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ 
رتشیب 09157255025 تاحیضوت 

.دنشابن ( used  ) هدش هدافتسا  تسیابیم  زاین  دروم  یاههاگتسد 
.دشابیم اههاگتسد  تست  هب  طونم  هدنرب  ییاهن  مالعا 

9138615916 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یکاخ -  لپ  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38454400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38454400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وو     c isco 2960  c isco 2960 چیئوس  2424  چیئوس ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  لاوریاف ( دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003551000064 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA 5510-SEC-BUN-K9 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن لاسرا  تلود  یکینورتکلا  داتس  هناماس  قیرط  زا  مادقا و  یتسویپ  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و  هب  تبسن  یتسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mk.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/11/2   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( رچنارت هلیسو  هب  کارا (  رهش  حطس  یعضوم  حرط  یرون  ربیف  یکاخ  یشک  لباک  یرافح و  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

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6262

 ( ( رچنارت رچنارت هلیسو   هلیسو هبهب   رهش (  (  رهش حطس   حطس یعضوم   یعضوم حرط   حرط یرون   یرون ربیف   ربیف یکاخ   یکاخ یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوارس یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ  IT زکرم بابرا  یاقآیبصن  تازیهجت  تاعالطا  تهج  ینف و  رتفد  یهزالم  یاقآ  نامتخاس 09153488698  ینف  تاعالطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن لصاح  سامت  نایهاپس 09151994550

1101093152000029 زاین :  هرامش 
ناوارس یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هنیزه  دشاب و  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  تازیهجت  بصن  تهج  هژورپ  یفرصم  مالقا  هیلک  دنشاب  یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  اه  تنیوپ  سسکا  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  اب 

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

37630096-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630090-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هراوهام   هراوهام وو   میسیب   میسیب میساب ، ، میساب یتارباخم   یتارباخم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 6464

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   یکیتسالپ - - یکیتسالپ سنج   سنج هداس   هداس تکاد   تکاد دیفس - - دیفس قرب   قرب زیرپ   زیرپ هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  داهنشیپ  هئارا  یارب  تسا  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000486 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214HO لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214CO لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214EO لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.213CO لدم  m 1 لوط  UTP CAT5E LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PVC سنج  A 16 نایرج تدش   LEGRAND لدم دیفس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 252 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   m 2 لوط  60x45 mm زیاس یکیتسالپ  سنج  هداس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ددرگ داهنشیپ  مالعا  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - وشلباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410001349 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انبم نژون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انبم  نژون  هدنزاس  عجرم   mm^2 25 زیاس یسم  سنج  یتارباخم  هکبش  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیف لصفم  دیرخ  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

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش وشلباک   وشلباک ناونع : : ناونع 6666

ربیف ربیف لصفم   لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6197167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهد تمیق  دعب  هدرک و  تقد  تسویپ  لیاف  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یراک  زور  هجو 50  تخادرپ  دشاب  یم  هاگشناد  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

1101030708000616 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نیرف هزاس ی  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان   CAT6 UTP لدم یکیتسالپ  سنج  نوتسیک  اب  هکبش  راکور  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732442-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدبم دیرخ  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

هکبش هکبش راکور   راکور یتارباخم   یتارباخم زیرپ   زیرپ راددلیش -  -  راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6868

لدبم لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضر ماما  یوک  تیاس  لکد  ضیوعت  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

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم داهنشیپعبنم تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازآ هاگشناد  تیاس  لکد  ضیوعت  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

تیاس تیاس لکد   لکد ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 7070

هاگشناد هاگشناد تیاس   تیاس لکد   لکد ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 7171
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم داهنشیپعبنم تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ADSL تراک دیرخ  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

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم یلاناک  یشکلباک  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

ADSLADSL تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

زکارم زکارم یلاناک   یلاناک یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 7373
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197215 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  دناب 50  یانهپ  اب  یلم  تنرتنیا  سیورس  هیناث و  رد  تیباگم  دناب 155  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 7 - لقادح  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یطابترا تامدخ  ناگدنشورف  هبتر 7 - لقادح   providers

نامزاس ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

نفلت 05131296708 ینف 05131296605  سانشراک   :: نفلت :: vendor.mashhad.ir ets.mashhad.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/28 نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  14014025 تسویپ مئامض  قبط  هکبش  دیفس  گنر  لباک  چپ  متیا   2 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

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   5050 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   یلم   یلم تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   هیناث   هیناث ردرد   تیباگم   تیباگم   155155 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7474

هکبش هکبش دیفس   دیفس گنر   گنر لباک   لباک چپچپ   متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 7575
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014450 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/02/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 siemens لوژام تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو 

:: 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

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) روتپادآ - لتگیپ لباک  - دروک چپ  - ربیف لدبم  - یموطرخ هلول  - لسوتف - لنپ چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000269 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

siemenss iemens لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 7676

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) روتپادآ روتپادآ -- لتگیپ لتگیپ لباک   لباک -- دروک دروک چپچپ   -- ربیف ربیف لدبم   لدبم -- یموطرخ یموطرخ هلول   هلول -- لسوتف لسوتف -- لنپ لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 7777
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000721 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800DK-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-FD4449ETRS لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-FD4013NT لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  نئورت  یتراجت  مان   TCS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // یربیاس یربیاس عافد   عافد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7878
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco WS-C3560CX-12PD-S چوس هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000437 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C 3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco WS-C3560CX- 12PD-SCisco WS-C3560CX- 12PD-S چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 7979
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6198010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هاگتسد  دادعت 5  هب  هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000053 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راتخاس دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   440x280x44 mm زیاس  SAE-PE24240F-DG-NMS لدم  poe یتعنص هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  اناداپسا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لاسرا  هنیزه  نارهت و  رد  اه  متسیس  یربهار  رتفد  زا  دیئات  ذخا.دشاب  یم  تسویپ  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع 

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت هبهب   هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8080
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6198127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  هیمورا  زاب  نادنز  ویسپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  تامدخ  دک  ناریا 

1101003995000236 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6198197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هکبش  تازیهجت  ملق  شش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001593 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N123.4MCY دک  Maxistrip-Nexans-SC لدم  single mode لیتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم تامدخ   تامدخ دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هیمورا   هیمورا زاب   زاب نادنز   نادنز ویسپ   ویسپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8181

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق شششش   ناونع : : ناونع 8282
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مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلاو طیارش  لیافو  تسویپ  لیاف  لماک  حیضوت  قبط  اه  لوژام  اب  یتیاه  تراک  ینا  رودص  هاگتسد  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001509000042 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتآ دید  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   HITI هدنزاس عجرم   HITI یتراجت مان   HITI CS200e لدم تراک  ینآ  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  ربتعم  روتکاف  شیپ  جرد   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لحم  رد  لیوحت  ات  اه  هنیزه  یمامت   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوس هنوگره  تهج  یرفنضغ  سدنهم  نفلت 08433360945  - هناماس تاحیضوت  تمسق  رد  هارمه  نفلت  هرامش  جرد   - دامرف مادقا  تسویپ  لیاف  قبط 2 

6931644744 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  ماما -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351005-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33382307-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک ینآ   ینآ رودص   رودص هاگتسد   هاگتسد 88 ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 119 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/snp2gr7zyyj23?user=37505&ntc=6198239
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6198239?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقلح  کی   DG یرتم ندلب 305   cat5e هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب کی   CAT5E UTP سزگن یددع  هکبش 100  تکوس 

1201001120000315 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم دکناریا  دروم  ره  یارب  ددرگ و  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  افطل  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  2 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6196803 یاه  لیاف  طیارش و  قبط  ادهش  هزوم  یزاجم  روت  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رادم6197156 یاه  نیبرود  تازیهجت  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن بصن و  لماش  هلاس  کی  یراذگاو 
هتسب

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاوریاف6197667 هحفص 19)چیوس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6197861 هحفص 19)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاو6198055 ریاف  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6198093 لیاف  قباطم  جدننس  هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6198226FORTIGATE 100E هاگتسد اب 2 _  HA تیلباق اب  لاوریاف  هحفص 19)1_ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هتسب هتسب کیکی     CAT5E UTPCAT5E UTP سزگن سزگن یددع   یددع   100100 هکبش   هکبش تکوس   تکوس هقلح   هقلح کیکی     DGDG یرتم   یرتم   305305 ندلب   ندلب   cat5ecat5e هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8484
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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

سیسکا6198268 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 60)دیرخ 3  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6198294NVR شخپ طبض و  هاگتسد  لاتیجید -  هتسب  رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قوزروخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  مرگ  ولیک  یلودج 5000  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093481000077 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قوزروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8347115993 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  - قوزروخ ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45463041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4546005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ ولیک   ولیک   50005000 یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 119 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dhnslrkwpurq3?user=37505&ntc=6196813
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196813?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ هس  هقطنم  یرادرهش   :: 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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمآ گنر  اب  ضرع  رتم  لوط و 2 رتم  داعبا 40 هب  تلافسآ  حلاصم  اب  ریگ  تعرس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094960000106 زاین :  هرامش 

نادابآ هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  40 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  یرتم ،  لهچ  یادتبا  یراقفلاوذ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061  ، 53359801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53359801-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر اباب   ضرع   ضرع رتم   رتم 22 وو   لوط   لوط رتم   رتم 4040 داعبا   داعبا هبهب   تلافسآ   تلافسآ حلاصم   حلاصم اباب   ریگ   ریگ تعرس   تعرس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 119 ھحفص 61 
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دزی ناکدرا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرق  غارچ  بصن  تهج  تسویپ  مالعتسا  حرش  هب  یرتم  غارچ 8  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا 

1101005381000072 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناکدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناق هرق  یئاضر  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   ISILDAR یتراجت مان   W 60 ناوت  E27 لدم یگناخ  دربراک  راد  هیاپ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 20 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  شودخم و  هدروخ ،  طخ  تاداهنشیپ  هب 

8951737731 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223012-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لقن  لمح و  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005283000093 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36200300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا زمرق   زمرق غارچ   غارچ بصن   بصن تهج   تهج تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   یرتم   یرتم   88 غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لقن   لقن وو   لمح   لمح گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 119 ھحفص 62 
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هاگمدق یرایهد   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  ریواصت  قبط  تساوخرد  دشابیم .  هباشم  الاک  ناریا  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097238000003 زاین :  هرامش 

هاگمدق یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نوتب ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   kg 280 صلاخ نزو  یدنب  هتسب  دقاف   170x78 cm زیاس یکراپ  ینتب  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  سراپ  ژد  ایسآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   P100 لدم  2/5x5 cm زیاس لیطتسم  لکش  رهش  یدورو  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
سراپ ژد  ایسآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هحلش یفرعم  لیهس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BRONZE لدم یزلف  ینزت  همسجم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3863169585 یتسپ :  دک  هاگمدق ،  یاتسور  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38243075-086  ، 38243730-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38243730-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف ینزت   ینزت همسجم   همسجم لیطتسم -  -  لیطتسم لکش   لکش رهش   رهش یدورو   یدورو ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یکراپ -  -  یکراپ ینتب   ینتب یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 119 ھحفص 63 
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مج ناتسرهش  زیر  شخب  رازمدنگ  یرایهد   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6197906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدر گنربش  زوسن و  کیتاتساورتکلا  گنر  اب  ینغور  قرو  زا  هندب  لیم  قرو 2  رتم  عافترا 3  هب  هیاپ  اب  ریسم  یامنهار  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسدنهم

1101098958000002 زاین :  هرامش 
مج ناتسرهش  زیر  شخب  رازمدنگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هد  رثکادح  تخادرپ  / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7556185411 یتسپ :  دک  رازمدنگ ،  یاتسور  زیر  شخب  مج  ناتسرهش  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیسکا یتراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000180 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS Q6075-E لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدر هدر گنربش   گنربش وو   زوسن   زوسن کیتاتساورتکلا   کیتاتساورتکلا گنر   گنر اباب   ینغور   ینغور قرو   قرو زازا   هندب   هندب لیم   لیم   22 قرو   قرو رتم   رتم عافترا  33   عافترا هبهب   هیاپ   هیاپ اباب   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یولبات   یولبات ناونع : : ناونع
یسدنهم یسدنهم

9090

سیسکا سیسکا یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000199 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  زاوها  رد  بصن  کیتاموتا  بد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** راد تومیر  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکت  لحمزا و  دیدزاب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
1101093823000444 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سنارت شرآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  شرآ  یتراجت  مان   A300 لدم  DC روتوم عون  راد  لرتنک  تومیر  نک  زاب  رد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** راد تومیر  یقرب  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکت  لحمزا و  دیدزاب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد تومیر   تومیر یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهتسویپ افطل.دشابیم  یمازلا  دیدزاب.یناریا  کی  هجرد  عبرم  رتم  ادودح 10  دیفس  لیم  تیروکس 10 هشیش  ییوشک  یتسد  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ودوش هعلاطم 

1101092481000020 زاین :  هرامش 
روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

RECORD هدنزاس عجرم  ارامات  کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   STA20 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  10 دادعت : 

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

.دوش هتفرگ  سامت  هسمخ  یاقا  هرامش 09373334023  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیم لیم 1010 تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش ییوشک   ییوشک یتسد   یتسد برد   برد ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6197228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  لماک  تایحضوت   ، یبرس تاموتا  یلیر  برد  یبرس و  یبوچ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096158000034 زاین :  هرامش 

جونف جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARGOODMET هدنزاس عجرم  یمرگولیک  رادقم  لیدنب   cm 30 لوط  cm 6 تماخض  cm 10 ضرع دصرد  صولخ 99  یبرس  شمش  الاک :  مان 

ایسآ یژرنا  ایرآ 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
عیانص یبونج  هرک   DUCKSUNG METAL CO. LTD یمرگولیک تلاپ   mm 70 تماخض  mm 80 ضرع  mm 550 لوط دصرد  یبرس 99/4 شمش  الاک :  مان 

نامرک لباک 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9953119147 یتسپ :  دک  جونف ،  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37182114-054  ، 33755518-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33755518-054 :: 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

یبرس یبرس تاموتا   تاموتا یلیر   یلیر برد   برد وو   یبرس   یبرس یبوچ   یبوچ برد   برد ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6197617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش یزلف  هرکرک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009032000057 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  لیاف  قبط  دوخ  بعش  زا  یدادعت  یزلف  هرکرک  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظنرد  نارهت  ناتسا  تیریدم  یزرواشک  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف یرازگراب  داتس  هناماسرد  امتحاه  لیاف  اضماو  رهمو  لیمکت  زا  سپ  تسا  تسا  دنمشهاوخ 

1568644613 یتسپ :  دک  کالپ 70 ،  یقرش  یلانیز  یازریم  یتشهب خ  دیهش  هب خ  هدیسرن  یلامش  یدرورهس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88746527-021  ، 86011542-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86011542-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  اقیقد   ) هبعش یارب 6  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000029 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ینت  یلور  هتسب   mm 0/50 تماخض  mm 1250 ضرع  ST 37 یدالوف یگنر  هزیناولاگ  فالک  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
نت 6 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  قبط  اقیقد   ) هبعش یارب 6  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: 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

بعش بعش یزلف   یزلف هرکرک   هرکرک زاین   زاین مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 9696

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد  ) ) هبعش هبعش   66 یارب   یارب یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  جدننس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000043 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: 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   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم جدننس   جدننس هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  موسکا  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000055 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D454 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  مالعتسا ،  هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دنیامن ، یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  تکرش 

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: 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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم موسکا   موسکا نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2222 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  رب  روتکاف  لاسرا  لمح و  هنیزه  رازفا ، طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  لدم 8616  شخپ  طبض و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ،

1101096123000074 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

یمایم ناریس  کمک  هدننک  هضرع  عجرم  نولادنتسا  یتراجت  مان   TM-8616 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هقباس دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  رب  روتکاف  لاسرا  لمح و  هنیزه  رازفا ، طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  لدم 8616  شخپ  طبض و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، هتشاد  هپس  کناب  اب  یراکمه 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

یمیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   روتکاف   روتکاف لاسرا   لاسرا وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه رازفا ، ، رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب     86168616 لدم   لدم شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرابتعا   یرابتعا تروص   تروص هبهب   هیوست   هیوست دشاب ، ، دشاب

100100
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  هتسبرادم  یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000501 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناهاوخداد 02161023161 مناخ  راکرس  اهدادرارق  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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

دابآرهم دابآرهم یللملا   یللملا نیب   نیب هاگدورف   هاگدورف هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

maxron-3004fp-2fl-60i تروپ چیئوس 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
120i-1fl-3008fp-maxron تروپ چیئوس 8

poe splitter
1101093780000261 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   3Gb SAS لدم تروپ  لانرتنیا 4  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   POE SPLITTER یتراجت مان   NTP-5101N لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

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

maxron-3004fp-2fl-60i تروپ چیئوس 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
120i-1fl-3008fp-maxron تروپ چیئوس 8

poe splitter

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ---- تروپ تروپ   88 وو     44 چوس   چوس ناونع : : ناونع 102102

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

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

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

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

6197042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fix dome نیبرود - تلوب نیبرود  - نادرگ نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001226 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-D14Di-sec-Dnight-D22N22-FIX لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.AB-V2230 لدم ریغتم  زنلو  لسکیپاگم  تیفیک 2   FULL-HD بش رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   LUMENS یتراجت مان   VC-A50S لدم ییامن  گرزب  اب  نادرگ   FULL HD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ( AVL  ) تفن یلم  تکرش  زاجم  تسار  تسیل  رد  تسیاب  یم  الاک  ةدننکدیلوت  ای  هدنشورف   – 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب دنرب  کی  اب  طقف  ملق  هس  ره  یارب  ینف  داهنشیپ  هیارا   – 2

.دامن گنهامه  هرامش 09156118489 هب  لگ  دنس  یاقآ  اب  داهنشیپ  یراذگراب  زا  لبق   – 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fix domeFix dome نیبرود   نیبرود -- تلوب تلوب نیبرود   نیبرود -- نادرگ نادرگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هلاناک  ود  یس و   DAHUA دنرب  NVR5832-4KS2 لدم هتسب ) رادم  نیبرود  شخپ  طبض و  هاگتسد  )NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شفنب لاتیجید  نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه 

1101003013000151 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  امتح  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  راگزاس  امتح  اهدراه  یتناراگ  نما و  تعنص  تکرش  امتح  هاگتسد  یتناراگ 

دشاب یمن  لوبق  دروم  رگید  یتناراگ  اب  رگید  سانجا 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: 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

(( هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد )) NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشدالوف دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن بصن و  لماش  هلاس  کی  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001335000061 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تمیق  داهنشیپ  تسا  یرورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  هدننک  تکرش  یاضما  رهم و  هب  روهمم  مالعتسا  تاحفص  هیلک  تسا  یرورض 

یلخاد 169 یلا 3  سامت 03152630161  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ریمعت   ریمعت  ، ، یرادهگن یرادهگن وو   بصن   بصن لماش   لماش هلاس   هلاس کیکی   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنالاس 18  - دیسررس 1404/03/26 خیرات  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ -  تاصخشم  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هبساحم  رادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  % 

1201003224000083 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رادیرخ طسوت  دیرخ  تردق  هنالاس 18 %   - دیسررس 1404/03/26 خیرات  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ -  تاصخشم  قبط  نیبرود  دیرخ  - 
ددرگ یم  هبساحم 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  40 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرش  ناجیابرذآ  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربت  رد  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ هام   هام   EIPAC-D355AL 50EIPAC-D355AL 50 لدم   لدم موسکا   موسکا نازوف   نازوف هکبش   هکبش تحت   تحت یتعنص   یتعنص نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461836 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک 61401/11/11 هتسب رادم  متسیس  یاه  نیبرود  52461836 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس 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   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6197424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا 2023/1/28 تلهم  نامتخاس -  قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  هورگ  هرامش 14014121 - نیبرود -  تروپ  نیبرود 24  لنپ  چپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یاه   یاه نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 107107

نیبرود نیبرود تروپ   تروپ نیبرود  2424   نیبرود لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 108108

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرحتم نیبرود  یبابح  رواک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/01/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

M5STICK-K210 لدم  M5STACK کرام یکیتسالپ  هندب  سنج  مویتیل  یرتاب  عون   CMOS رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم نیبرود   نیبرود یبابح   یبابح رواک   رواک ناونع : : ناونع 109109

ریوصت ریوصت شزادرپ   شزادرپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001585000015 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  تخادرپ  یفاضا  هنیزه  چیه  ددرگ  لامعا  تمیق  رد  اه  هنیزه  هیلک  ددرگ و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  ینف  تاصتخم  تاررقم و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516673351 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  دیشر  هجاوخ  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526921-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525375-081 :: 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

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا   - تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000374 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 56 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  هدنشورف - هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: 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

نادمه نادمه ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لاتیجید یاه  نیبرود  ) یریوصت هناماس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000131 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب روهمم  یتسویپ و  یاه  مرف  لیمکت  تسیمازلا /  راکنامیپ  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  نتشاد  یریوصت /  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمیرک اب 01731578413  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشاب .  یم  راتخم  هدننک  نیمات  باختنا  ای  در  رد  کناب  تکرش /  رهم 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

(( لاتیجید لاتیجید یاه   یاه نیبرود   نیبرود )) یریوصت یریوصت هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  هنیزه  هارمه  هب  یتسویب و  دیرخ 1401/11/04-30500  همان  هزاجا  تساوخرد و  رد  جردنم  نیبرود  مالقا  لک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرب 4  طیارش  اب  لماک  یزادنا 

1101005097000069 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1,299 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  یتسویب و  دیرخ 1401/11/04-30500  همان  هزاجا  تساوخرد و  رد  جردنم  نیبرود  بصن  هژورب  مالقا  لک  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هب  راک  لیوحت  مامتا و  زا  سب  ههام  تخادرب 4  طیارش  اب  لماک 

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه هارمه   هارمه هبهب   وو   یتسویب   یتسویب   140 1/1 1/04140 1/1 1/04 -- 3050030500 دیرخ   دیرخ همان   همان هزاجا   هزاجا وو   تساوخرد   تساوخرد ردرد   جردنم   جردنم نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا لکلک   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ههام ههام   44 تخادرب   تخادرب طیارش   طیارش اباب   لماک   لماک یزادنا   یزادنا

1141 14
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  ( NVR  ) یزاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000375 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  شورف - زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  هدنشورف - هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( NVRNVR  ) ) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 115115

NVRNVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد لاتیجید -  -  لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرامش 09133966109 اب  رتشیب  تاعالطا  تروص  ردو  تسویپ  کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005874000033 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دنرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2966-X12TPA لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C8164-PB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 66 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR608-64-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5341-X30PC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5373-PC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09133966109 اب  رتشیب  تاعالطا  تروص  ردو  تسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761673496 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  لپ  بنج  رصع  یلو  نابایخ  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429847-034  ، 33423294-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427778-034 :: 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

سیسکا6198268 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 60)دیرخ 3  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

نادمه6197801 ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

لمح و6196544 هنیزه  رازفا ، طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  لدم 8616  شخپ  طبض و  هاگتسد 
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  رب  روتکاف  لاسرا 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

6197150( هتسب رادم  نیبرود  شخپ  طبض و  هاگتسد  )NVR هحفص 70)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6198270(NVR  ) یزاس هریخذ  هحفص 70)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6198294NVR شخپ طبض و  هاگتسد  لاتیجید -  هتسب  رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یا6196571 هرود  سیورس  یرادهگن و  ریمعت   ، هنیمز رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  هب  مادقا  ناوخارف 
قیرح و مالعا  رطخ  مالعا  یریوصت  تراظن و  متسیس  لماش  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس 

قرب لصوو  عطق  مالعا  یاهمتسیس 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هدننک6197759 نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  یساشددع  5- روتکتد ددع   38 هحفص 34)دادعت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6197961gas detector / optical smoke(34 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن6198048 قیرح و  مالعا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITMC-WRI سسکا یاهچیئوس S12-EWSD-NEAX و   ) سسکا چیئوس و  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینامداش  07136112217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

6197124ITMC-WRI سسکا یاهچیئوس S12-EWSD-NEAX و   ) سسکا چیئوس و  یاهتراک  هحفص 87)دیرخ  سسکا  ( سسکا

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

تسویپ6198093 لیاف  قباطم  جدننس  هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) 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

دنمشوه6197369 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ITMC-WRIITMC-WRI سسکا   سسکا وو     S 12 -EWSD-NEAXS12 -EWSD-NEAX  یاهچیئوس یاهچیئوس  ) ) سسکا سسکا وو   چیئوس   چیئوس یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-286-5102 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 03-11-1401 05-11-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6196993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مرف  قباطم  ینمیا )  ) راک شفک  تفج  دیرخ 95  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: 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

یا6196571 هرود  سیورس  یرادهگن و  ریمعت   ، هنیمز رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  هب  مادقا  ناوخارف 
قیرح و مالعا  رطخ  مالعا  یریوصت  تراظن و  متسیس  لماش  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس 

قرب لصوو  عطق  مالعا  یاهمتسیس 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگشیامزآ6196852 قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ،  ، دیرخ  ، هحفص 9)یحارط قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6196861 مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  هیهت  یحارط  تهج  راکنامیپ  باختنا 
گنر نیباک  موف  قیرح 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6196953 ءافطا  نالعا و  متسیس  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  یسدنهم و  هرواشم  هحفص 9)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6196993( ینمیا  ) راک شفک  تفج  هحفص 9)دیرخ 95  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6197091 لامعا  متسیس  هحفص 34)یرتاب UPS و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6197695 افطا  مالعا و  ینمیا  - هحفص 34)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک6197759 نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  یساشددع  5- روتکتد ددع   38 هحفص 34)دادعت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6197961gas detector / optical smoke(34 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( ینمیا ینمیا  ) ) راک راک شفک   شفک تفج   تفج   9595 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

بصن6198048 قیرح و  مالعا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6197862 تاسیسات  رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، راکنامیپ  هحفص 16)باختنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدننک6197759 نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  یساشددع  5- روتکتد ددع   38 هحفص 34)دادعت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتکتد6198020 هحفص 34)کومسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: 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 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

6197002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MM 135-18 زنل اب   90D نناک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
50MM نناک زنل  یبناج :  زنل 

1101004160000016 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نناک  IXUS960 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  جرد  سامت  هرامش  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشاب  یلصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ییاراد  داصتقا و  روما  لک  هرادا  تعاس  نادیم  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334945-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333494-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 MMMM  نناک نناک زنل   زنل یبناج :  :  یبناج زنل   زنل   MMMM  135135 -- 1818 زنل   زنل اباب     9090 DD  نناک نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تردق  % هنالاس 18 دیسررساب 1404/03/26  قاروا  تخادرپ  طیارش   - چنیا زیاس 50   50MH512N لدم  LED نویزیولت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هبساحم  رادبرخ  طسوت  دیرخ 
1201003224000084 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یم هبساحم  رادبرخ  طسوت  دیرخ  تردق   % هنالاس 18 دیسررساب 1404/03/26  قاروا  تخادرپ  طیارش   - چنیا زیاس 50   50MH512N لدم  LED نویزیولت دیرخ  - 

ددرگ
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرش  ناجیابرذآ  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربترد  لیوحت  هدوب  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: 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

یتسویپ6196543 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  موسکا  نیبرود  هاگتسد  هحفص 70)دیرخ 22  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لمح و6196544 هنیزه  رازفا ، طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  لدم 8616  شخپ  طبض و  هاگتسد 
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  رب  روتکاف  لاسرا 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دابآرهم6196710 یللملا  نیب  هاگدورف  هتسبرادم  یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 70)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6196802 رادم  نیبرود  -- تروپ هحفص 70)چوس 4 و 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

619700250MM نناک زنل  یبناج :  زنل   MM 135-18 زنل اب   90D نناک یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6197042Fix dome نیبرود - تلوب نیبرود  - نادرگ هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

LEDLED  نویزیولت نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

6197150( هتسب رادم  نیبرود  شخپ  طبض و  هاگتسد  )NVR هحفص 70)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6197156 یاه  نیبرود  تازیهجت  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن بصن و  لماش  هلاس  کی  یراذگاو 
هتسب

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتناراگ6197238 هام   EIPAC-D355AL 50 لدم موسکا  نازوف  هکبش  تحت  یتعنص  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6197255LED نویزیولت هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6197269 رادم  متسیس  یاه  نیبرود  هحفص 70)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرادا6197406 هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، هحفص 16)تاریمعت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6197424 تروپ  نیبرود 24  لنپ  هحفص 70)چپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرحتم6197467 نیبرود  یبابح  هحفص 70)رواک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس6197486 لرتنک  نیبرود  یارجا  یحارط و  هب  طوبرم  ییارجا  هحفص 16)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت6197513 شزادرپ  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس6197657 لرتنک  نیبرود  یارجا  یحارط و  هب  طوبرم  ییارجا  هحفص 13)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6197731 تازیهجت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
هنایاپ یفرصم  مالقا  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادمه6197801 ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6197977 رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6198084( لاتیجید یاه  نیبرود  ) یریوصت هناماس  تازیهجت  بصن  هحفص 70)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ 61980881401/11/04-30500 همان  هزاجا  تساوخرد و  رد  جردنم  نیبرود  مالقا  لک  هیهت 
ههام تخادرب 4  طیارش  اب  لماک  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  یتسویب و 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

سیسکا6198268 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 60)دیرخ 3  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6198270(NVR  ) یزاس هریخذ  هحفص 70)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6198294NVR شخپ طبض و  هاگتسد  لاتیجید -  هتسب  رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001339000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196915 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  اهکسید و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یلصا  یساش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  149.384.000.000 دروآرب :

یتارباخم یاه  هداد  هکبش  ای   main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و   ) شخب رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  7.469.200.000 نیمضت :

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ ، نادیم  هاشنامرک ،  :: سردآ سردآ

8241030 :: نفلت :: www.nigc-ksh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

8241050 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس وو   اهکسید   اهکسید هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یلصا   یلصا یساش   یساش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

نارهت یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاجردنم  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000389 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2S10-1800 کسید دراه  الاک :  مان 

زیراک هدیا  نف و 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6196915 تخس  اهکسید و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یلصا  یساش  هحفص 92)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کسید6197078 هحفص 92)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6198270(NVR  ) یزاس هریخذ  هحفص 70)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 122122
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6196539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقنو لمح  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هدش  یرازگراب  تسویپ  تمسقرد  تساوخرد  تاعالطا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراگ  لماش  تاعطق  ههام  هس  یتخادرپ  هدنشورفاب 

1101093848000138 زاین :  هرامش 
یکشزپ مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198684868 یتسپ :  دک  هداز ،  ییوتک  نادیم  رهشلگ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531614-026  ، 33551614-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551614-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 119 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xkhzh3nd8qb64?user=37505&ntc=6196539
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196539?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  ربمان 727260003  تراپ  اب   hp g9 رورس رلرتنک  دیر  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ 

1101091426000399 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   MOTOMA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 2  یدنب  هتسب  عون   LR-LR03-2B لدم  V 1/5 ژاتلو یملق  مین  نیالاکلآ  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
شیدنا رورس  تراجت  ناماگشیپ  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ  ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  ربمان 727260003  تراپ  اب   hp g9 رورس رلرتنک  دیر  یرطاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو  روتکاف 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp hp g9g9  رورس رورس رلرتنک   رلرتنک دیر   دیر یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 124124
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   DL380 Gen10 8SFF CTO Server لدم  HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000535 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیورآ دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 CTO SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  تیوضع 

.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  امتح  تسیابیم  یلام  ینف و  داهنشیپ 
.هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه 

هزور یلام 60  باسح  هیوست 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یرطاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   DL380 Gen10  8SFF CTO ServerDL380 Gen10  8SFF CTO Server  لدم لدم   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 125125

رورس رورس یرطاب   یرطاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP DL380 لدم  GEN10 هکبش رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000160 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دنشاب  طرش  دیق و  یب  همان  تنامض  لاس  کی  لقادح  یاراد  دیاب  اه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تست  تلهم  یاراد  دیاب  هاگتسد 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
دشاب یم  یرادا  دنیآرف  یط  روتکاف  تخادرپ 

02166712093 سامت :  هرامش 

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

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

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

رورس رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091138000155 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197337 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس دیدجت  یزاسون و  تهج  رادم  رد  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  لاصتا  لبمسا  میظنت  رورس  هعطق  دیرخ 159  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اطابترا  تاعالطا و  یروانف  نیکرتشم 

ناهفصا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف نیکرتشم  متسیس  دیدجت  یزاسون و  تهج  رادم  رد  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  لاصتا  لبمسا  میظنت  رورس  هعطق  دیرخ 159  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تاطابترا تاعالطا و 

لایر   2,911,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   ، 8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هموصعم  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP G10  / یژولویدار سکپ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090143000037 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هموصعم  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیشلد هدننک  هضرع  عجرم   ICRCO یتراجت مان   CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ   * ناتسرامیب رابنا  لیوحت   *- دشاب هطوبزم  تازوجم  یاراد  هدننک  نیمات   * یتناراگ تنامض و  یاراد   * تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکافشیپ  - تسا هباشم  دکناریا  * دوش دات  نیمات  نیشام  تامدخ  تکرش  دنیامن  طسوت  دیاب   HP g10 رورس  * سانشراک دات  لیوحتزا و 

6715938839 یتسپ :  دک  نکسم ،  یهار  هس  هب  هدیسرن  ناتسبقاط -  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4247001-0833  ، 34247001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34247000-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم متسیس   متسیس دیدجت   دیدجت وو   یزاسون   یزاسون تهج   تهج رادم   رادم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار لاصتا   لاصتا لبمسا   لبمسا میظنت   میظنت رورس   رورس هعطق   هعطق دیرخ  159159   دیرخ ناونع : : ناونع
تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف

129129

HP G10HP G10  / / یژولویدار یژولویدار سکپ   سکپ رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000161000030 زاین :  هرامش 

سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   DL580G10CTO لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراجت ندعم  تعنص و  دات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  امتح  الاک  دوش  یم  هداد  تدوع  الاک  تریاغم  تروص  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزهدریگ  رارق  ینف  لوئسم  دات  دروم  دیاب  امتح  الاک  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا 

7917183797 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یرادا  نامتخاس  ییااجر -  دیهش  هلکسا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33514455-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514455-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  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 11 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6198253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اگیگ تیفرظ 800  اب   SAS 12G دراه ددع  ود  هارمه  هب   HP THIN MICRO TM200 ENTERPRISE لدم رورس  ینیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تیاب 
1101004068000275 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TM200 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت و ناگدننک  نیمات  طقف  - فذح هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - ربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم.تسین  لوبق  لباق  کوتسا  یالاک  - یراک زور  یدقن 10  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6196539 هحفص 93)رورس  رورس  ( رورس

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

6196717hp g9 رورس رلرتنک  دیر  هحفص 93)یرطاب  رورس  ( رورس

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

تسویپ6196817 حرش  قباطم   DL380 Gen10 8SFF CTO Server لدم  HP هحفص 93)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6196871 یرطاب  هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش6196989 رورس  هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6197241 دراه  هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تهج6197337 رادم  رد  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  لاصتا  لبمسا  میظنت  رورس  هعطق  دیرخ 159 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نیکرتشم  متسیس  دیدجت  یزاسون و 

هحفص 93) رورس  ( رورس

تیاب تیاب اگیگ   اگیگ   800800 تیفرظ   تیفرظ اباب     SAS 12GSAS 12G دراه   دراه ددع   ددع ودود   هارمه   هارمه هبهب     HP THIN MICRO TM200  ENTERPRISEHP THIN MICRO TM200  ENTERPRISE  لدم لدم رورس   رورس ینیم   ینیم ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم

132132

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

6197750HP G10  / یژولویدار سکپ  هحفص 93)رورس  رورس  ( رورس

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

دیرخ 61980881401/11/04-30500 همان  هزاجا  تساوخرد و  رد  جردنم  نیبرود  مالقا  لک  هیهت 
ههام تخادرب 4  طیارش  اب  لماک  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  یتسویب و 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.دشابیم6198141 هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  رورس  هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دراه6198253 ددع  ود  هارمه  هب   HP THIN MICRO TM200 ENTERPRISE لدم رورس  ینیم 
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تیاب  اگیگ  تیفرظ 800  اب   SAS 12G

هحفص 93) رورس  ( رورس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985008934 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکووارد سکووارد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 133133
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ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6197157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم  هطوبرم  یاهرنشیدناک  اب  هارمه  ییاجباج  شزرل و  یاهروسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000108 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   NBES0306 شزرل روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم دنیامن و  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیقرد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  یراذگراب  هناماس  رد 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pim.ksc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک 21401/11/14 رلک زاگ  روسنس  52461344 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم هطوبرم   هطوبرم یاهرنشیدناک   یاهرنشیدناک اباب   هارمه   هارمه ییاجباج   ییاجباج وو   شزرل   شزرل یاهروسنس   یاهروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

رلک رلک زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 119 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q3eszg3dnhnl3?user=37505&ntc=6197157
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6197157?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l7cqg9pnwenw2?user=37505&ntc=6197237
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6197237?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014437 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/02/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pepperl+fuchs ییاقلا روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-2003-14011711 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردول وبروت  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

سکووارد6196683 هحفص 101)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین6197157 زاین  دروم  هطوبرم  یاهرنشیدناک  اب  هارمه  ییاجباج  شزرل و  یاهروسنس  هحفص 101)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

رلک6197237 زاگ  هحفص 101)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6197495pepperl+fuchs ییاقلا هحفص 101)روسنس  روسنس  ( روسنس

pepperl+fuchspepperl+fuchs ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 136136

ردول ردول وبروت   وبروت روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 137137
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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

ردول6197592 وبروت  هحفص 101)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6197961gas detector / optical smoke(34 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-155-1401-1632 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6197479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبطراشف  چیئوس  ددع  کی  دادعت  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبطراشف   قبطراشف چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 138138

یذغاک یذغاک لامتسد   لامتسد فرصم -  -  فرصم رابکی   رابکی فورظ   فورظ یتناس -  -  یتناس رینم  77   رینم کرام   کرام چیئوس   چیئوس یزغم   یزغم وو     808808 هنابز   هنابز ودود   لفق   لفق هلابز   - - هلابز هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 139139
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ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرابتعا 3  تخادرپ 

 ( یتناس رینم 7  کرام  چیئوس  یزغم  هنابز 808 و  ود  لفق  )
تسیمازلا 09128197959 یگنهامه 

1101096102001545 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ یاذغ  زیگنا  لد  هدننک  هضرع  عجرم  سیرادیس  یددع  هسیک 10   60x70 cm طسوتم هلابز  هسیک  الاک :  مان 
هسیک 12 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نارهت زبس  نیمزرس  یناگرزاب  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   FURNITURE LOCK یتراجت مان   CL13-AM1-628R-22-01-K080-91 لدم هنابز  ود  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هنیزبس یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 100  هسیک   ml 300 تیفرظ یهایگ  رمیلپ  سنج  فرصم  رابکی  ناویل  فرصم  رابکی  فرظ  الاک :  مان 
دمآرس تعنص 

هسیک 20 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یحادم نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   KELA یتراجت مان   KA002/1 لدم تلاوت  یذغاک  لامتسد  یاج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یرلنوروا کیلغاس  تایح  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ونت  یتراجت  مان  یلور  ینلیتا 16  یلپ  هتسب   10x12 cm زیاس دیفس  هس ال  تلاوت  یذغاک  لامتسد  الاک :  مان 

یگرب رادقم 140 
هتسب 12 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یعیمس دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان  لفق   cm 7 یزغم الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ6196565 هحفص 41)چیئوس cisco 2960 24 و 48  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6196632 یاهچیئوس  لیوحت  هحفص 12)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6196759 هحفص 41)چیئوس cisco 2960 24 و 48  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6196802 رادم  نیبرود  -- تروپ هحفص 70)چوس 4 و 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6197124ITMC-WRI سسکا یاهچیئوس S12-EWSD-NEAX و   ) سسکا چیئوس و  یاهتراک  هحفص 87)دیرخ  سسکا  ( سسکا

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

تسویپ6197479 ینف  تاصخشم  قبطراشف  چیئوس  ددع  کی  هحفص 104)دادعت  چیئوس  ( چیئوس

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

6197791 - فرصم رابکی  فورظ  یتناس -  رینم 7  کرام  چیئوس  یزغم  هنابز 808 و  ود  لفق  هلابز  - هسیک 
یذغاک لامتسد 

هحفص 104) چیئوس  ( چیئوس

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

حرش6197797 قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت 
تسویپ

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6197856Cisco WS-C3560CX-12PD-S چوس هاگتسد  هحفص 41)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سکاب6197893 هحفص 26)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم6198010 دک  ناریا  ) تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هاگتسد  دادعت 5  هب  هکبش  اتید  چیئوس 
( تسا

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیقدرازبا6196728 یکدی  تاعطق  ملق  هحفص 41)7  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6196802 رادم  نیبرود  -- تروپ هحفص 70)چوس 4 و 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چوس6197806 هحفص 26)تیمیل  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6197856Cisco WS-C3560CX-12PD-S چوس هاگتسد  هحفص 41)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ   ) دوش هداد  ددع 

1101030458000188 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   12FXS لدم هلاناک  ادص 12  تراک  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  ددع  کی  یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ  )

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: 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

یتوص6196703 هحفص 107)متسیس  توص  ( توص

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

یتناراگ6197238 هام   EIPAC-D355AL 50 لدم موسکا  نازوف  هکبش  تحت  یتعنص  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6197255LED نویزیولت هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 140140
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  کرادم  قبط  یکشزپ  یصیخشتروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000736 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SPIDERVIEW لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یصیخشتروتینام   یصیخشتروتینام ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع ECG (90 لباک (_ ددع 70  ) لاسگرزب رتم  یسکا  سلاپ  پورپ  _ spo2 پورپددع 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988001004 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  روکلن  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   M1601-002N لدم  Nellcor فرصم رابکی  بورپ  الاک :  مان 

m 1 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 110 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REE0011EI هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   FUKUDA ME EKG,10LD رامیب لباک  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم 
ددع 90 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیافدشدهاوخن هدادرثا  بیترت  یدقن  یاتساوخرد  هب  هدیدرگ  هدافتسا  هباشمدکزا  _ecg لباک _ یرتم یسکا  سلاپ  پورپ  _spo2 پورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تداعس  یاهروتینام  یارب  طقف  تساوخرددوش  هعلاطمامتح  یتسویپ 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECGECG لباک لباک  _ _ لاسگرزب لاسگرزب رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ _ _ spo2spo2 پورپددع پورپددع 4040 ناونع : : ناونع 142142
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096446000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197620 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  نیمأت  یاتسار  رد  یعامتجا  نیمأت  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ناریناوت  تیاس  یکشزپ / تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت  زا  دانسا  رد  جردنم  ینف 

دصناپ نویلیم و  ود   ) لایر غلبم 2.500.000 هب  هصقانم  دانسا  دیرخ  هب  تبسن  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  اب  افرص  دیامن  یم  توعد 
.دنیامن  هئارا  داتس "  " قیرط زا  هصقانم  یدنبنامز  همانرب  قبط  ار  طوبرم  دانسا  مادقا و  لایر ) رازه 

یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
یعامتجا نیمات  نامزاس  ینامرد  زکارم  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,260,000,000 نیمضت :  غلبم 
یروآون و قودنص  طسوت  هرداص  همانتنامض  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  یفرعم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  ًافرص   : ) نیمضت تاحیضوت 

.هدنیآ ) هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یتلود  ریغ  یروانف  شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و 
19:00 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیهش هچوک  رفظ ، زا  رتالاب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، فلا :) تکاپ  لصا  لاسرا  تهج  افرص   ، ) 1968644871 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871 دک  یعامتجا - نیمات  یللملانیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب روتینام   روتینام وو   سیپ   سیپ اباب   کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد شزومآ  1313   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 143143
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رد لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ناتسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09109054356 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091947000013 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ   خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145847311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  اینریپ  هچوک  یلامش  راز  هلال  یروهمج  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55580388-021  ، 55613191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام یایا -  -  هرقن   هرقن هنایار   هنایار سیک   سیک  - - سوم سوم وو   دربیک   دربیک تستس   ناونع : : ناونع 144144
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6197989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ ئاضماو  رهم  هدننک  نیمات 

1101091471000183 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHINKAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  زاف  رگناشن  یلحم و  طابترا  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRIC

ددع 72 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک 1401/11/30 هب  زاین  خیرات  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  دوش  هناماس  تسویپو  ددرگ  ئاضماو 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات نیمات طسوت   طسوت تسیاب   تسیاب یمیم   هکهک   تسویپ   تسویپ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   افرص   افرص الاک   الاک ملق   ملق   1 11 1 ناونع   ناونع تحت   تحت گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ددع   ددع   7272 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ ئاضماو   ئاضماو رهم   رهم هدننک   هدننک

145145
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لیبدرا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6198037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تسیل  قبط  اقیقد  رتویپماک  تاعطق  روتینام و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091356000078 زاین :  هرامش 

لیبدرا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  تدوع  هیارک  هعطق  یبارخ  تروص  رد.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  .دوش  هئارا  تساوخرد  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لصاح  سامت  شخبحور  یاقآ  هرامش 09149514652  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد.دشابیم  هدننک 

5613765441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرشداهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331551-045  ، 3331551-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356827-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتساوخرد یتساوخرد تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 146146
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضما و رهم و  هعلاطم و  دروم  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  شوش  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  روتینام 24  کی  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب الاک  دک  ناریا  هباشم  .دوش  یراذگراب 

1101093025000034 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشم .دوش  یراذگراب  اضما و  رهم و  هعلاطم و  دروم  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  شوش  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  روتینام 24  کی  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدنواک سدنهم  مناخ  سامت 09165272155  هرامش.دشاب  الاک  دک  ناریا 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000672 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   KM160 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38321927-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 26)لاوریاف6196866 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6196884 هحفص 107)یصیخشتروتینام  روتینام  ( روتینام

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

6197202ECG لباک  _ لاسگرزب رتم  یسکا  سلاپ  پورپ  _ spo2 پورپددع هحفص 107)40 روتینام  ( روتینام

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

روتینام6197620 سیپ و  اب  کوشورتکلا  هاگتسد  شزومآ 13  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، دیرخ ،
ناتسرامیب

هحفص 107) روتینام  ( روتینام

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

6197911LCD روتینام یا -  هرقن  هنایار  سیک   - سوم دربیک و  هحفص 107)تس  روتینام  ( روتینام

هنایار هنایار سیک   سیک -- روتینام روتینام -- تستس ناونع : : ناونع 148148

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

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

حرش6197989 ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72 
ددرگ ئاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ 

هحفص 107) روتینام  ( روتینام

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

یتساوخرد6198037 تسیل  قبط  اقیقد  رتویپماک  تاعطق  روتینام و  دیرخ  هحفص 107)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6198174 هحفص 107)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6198196 سیک  - روتینام - هحفص 107)تس روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یتسویپ6196543 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  موسکا  نیبرود  هاگتسد  هحفص 70)دیرخ 22  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دابآرهم6196710 یللملا  نیب  هاگدورف  هتسبرادم  یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 70)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرادا6197406 هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، هحفص 16)تاریمعت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6197731 تازیهجت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
هنایاپ یفرصم  مالقا  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادمه6197801 ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ 61980881401/11/04-30500 همان  هزاجا  تساوخرد و  رد  جردنم  نیبرود  مالقا  لک  هیهت 
ههام تخادرب 4  طیارش  اب  لماک  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  یتسویب و 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CATIA رازفا مرن  کمک  هب  یزاس  بلاق  یحارط و  یصصخت  یشزومآ  هرود  یرازگرب  روظنم  هب  اناوت  حالصیذ و  یرجم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001115000167 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663119 یتسپ :  دک  یتنعص ،  یاهکرهش  تکرش.راهبون  راولب  ادتبا  نمهب  هار 22   3 هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

بلاق6196529 یحارط و  یصصخت  یشزومآ  هرود  یرازگرب  روظنم  هب  اناوت  حالصیذ و  یرجم  باختنا 
CATIA رازفا مرن  کمک  هب  یزاس 

هحفص 116) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ینامزاس6196886 لاتروپ  رارقتسا  هحفص 19)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6197247 مرن   site audit Update ماجنا تیعضو ، حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنمیز6197253  DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

حرش6197797 قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت 
تسویپ

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هربراک6197817 شیوداپ 220  سوریو  یتنا  هحفص 19)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یددع6198256 هکبش 100  تکوس  هقلح  کی   DG یرتم ندلب 305   cat5e هکبش لباک 
هتسب کی   CAT5E UTP سزگن

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

CATIACATIA  رازفا رازفا مرن   مرن کمک   کمک هبهب   یزاس   یزاس بلاق   بلاق وو   یحارط   یحارط یصصخت   یصصخت یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب روظنم   روظنم هبهب   اناوت   اناوت وو   حالصیذ   حالصیذ یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 119 ھحفص 118 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hram9qnmn3u6x?user=37505&ntc=6196529
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196529?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6197369 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رد لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ناتسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6196707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09109054356 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091947000009 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ   خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145847311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  اینریپ  هچوک  یلامش  راز  هلال  یروهمج  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55580388-021  ، 55613191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

6196707EB-X6 لدم روتکژورپ  هحفص 118)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

EB-X6EB-X6 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 119 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ushg3phbf9xhs?user=37505&ntc=6196707
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6196707?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net
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