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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   55 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5252))

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

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

زا 62 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 35

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 30

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

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

زا 62 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( 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  • 48

( 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 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( 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 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما ناهفصا   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210387 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  هقطنم 3  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV یرتموئدیو (  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا رهش  هقطنم 1  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 

رهش نیهاش  هقطنم  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 380  8-36680030-031 :: نفلت یناسرنفلت عالطا  یلم  هاگیاپ   www. abfaesfahan.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.iets.mporg.ir: تاصقانم

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/57 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم :: 1401/11/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  یالاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  86/000/000/000 دروارب :

زور   90 نامیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  3 اهداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

اهدادرارق روما  ناتسرل -  ناتسا  زاگ  تکرش  تیریدم -  راولب  نمهب -  نادیم 22  دابا -  مرخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33200683-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( CCTVCCTV یرتموئدیو (  (  یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-CONTROLSYSTEM-TE-02092 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو لوژام  لماش Protocol converter و  هاگشیالاپ  لرتنک  متسیس  تاعطق  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر - همان 1.000.000.000  تنامض  لایر -  دانسا 2.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقوقح و روما  سرا  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافکدوخ  راولب  تفن  نادیم  تفن  تعنص  روالب  ریمخ  ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب   :: سردآ سردآ
یتسپدک 7931181183 اهدادرارق 

یلخاد 3708  07631310000 :: نفلت :: pgsoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07631313131 :: سکف :: legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ناتسزوخ ناتسا  رد  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاسیسات  رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشهام ناتسرهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کالپ 144  یلامش -  یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nipc.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدورو یدورو لوژام   لوژام وو     Protocol converterProtocol converter  لماش لماش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 33

تاسیسات تاسیسات ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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 62 ھحفص 6 
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 ( صاخ یماهس  سراف (  جیلخ  فدص  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یفیک و  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SAD01010009 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/08هرامش تعاس 14  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خروم 1401/11/18عبنم تعاس 12  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ماوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  طیارش  اب  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  تیحالص  یاراد  طیارش و  دجاو  هدنشورف  هب  ینف   ) یفیک و یبایزرا  سراف  حیلط  فدص  یمیشورتپ  تکرش 

 Fire Fighting Equipment 2 تخاس هصقانم  عوضوم 
هام  10: هصقانم عوضوم  یارجا  تدم 

دشاب یم  لایر  هصقانم 9،300،000،000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همانتنامض 

هصقانم دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو 

دحاو 510  5  - هقبط کنو  نایار  نامتخاس  کالپ 18  ییاهب  خیش  نادیم  یبرغ  علض  نارهت  هصقانم  دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ

177: یلخاد نفلت 021-58265000  : یهانپ مناخ  سانشراک   :: نفلت :: www.pgspc.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

ناگنس نایسراپ  لاپا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

OP/1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  یلا  رشن  زا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم تیکلام  تحت  یکیچوه  هماکسا و  سنمیز و  دنرب  تیاس  لک  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  هناریگشیپ  تایلمع  یرادهگن و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نایسراپ  لاپا  یندعم  یتعنص و 

دیدمت  لباق  یکناب  همان  تنامض  هرقف  کی  لایر  همان 2.800.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  لوا  هقبط  کالپ 43  یبرغ  متسیب  نابایخ  یلامش  همالع  نابایخ  جاک  نادیم  دابا  تداعس  نارهت   :: سردآ سردآ

یروصنم یاقا   09120121424  - 02126743918 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commission.opalparsiansangan@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fire Fighting Equipment 2Fire Fighting Equipment 2 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس هناریگشیپ   هناریگشیپ تایلمع   تایلمع وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 62 ھحفص 7 
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 ( صاخ یماهس  سراف (  جیلخ  فدص  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

sad01010009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire Fighting Equipment تخاس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام  10: هصقانم عوضوم  یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لای 9/300/000/000 ر  نیمضت : 

دحاو 510 هقبط 5  کنو -  نایار  نامتخاس  کالپ 18 -  ییاهب -  خیش  نادیم  یبرغ -  علض  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 177  02158265000 :: نفلت :: www.pgspc.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ریش بجع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ftth 29 تعرس رپ  تنرتنیا  یرونربیف و  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  یارجا  راذگ -  هیامرس  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکراشم حرط  رد  رتنس  اتید  یرادرهش و  یصاصتخا  یرون  ربیف  یرادهگن 48  رد  یرادرهش  یاه  یدنمزاین 

لاس تکراشم 25  یداهنشیپ  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

یلخاد 217 یلخاد 292 -   01135156000 :: 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

Fire Fighting EquipmentFire Fighting Equipment تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 77

ftthftth تعرس   تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا وو   یرونربیف   یرونربیف لنوت   لنوت ثادحا   ثادحا یتکراشم   یتکراشم هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یارجا   یارجا راذگ -  -  راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
تکراشم تکراشم حرط   حرط ردرد   رتنس   رتنس اتید   اتید وو   یرادرهش   یرادرهش یصاصتخا   یصاصتخا یرون   یرون ربیف   ربیف   4848 یرادهگن   یرادهگن ردرد   یرادرهش   یرادرهش یاه   یاه یدنمزاین   یدنمزاین - - 2929

88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

انپم یتاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 4  هب  هبنشراهچ 1401/11/05  زور  زا   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 15:30 تعاس 7:30  زا  یراک 

تاعالطا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین  یرتویپماک  هکبش  یلصا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین  یناگرزاب  روما  انپم  یتاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش  راوزبس -  هداج  رتمولیک 5  روباشین -  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

051  - 42625481 :: نفلت :: https://simatender.ir -srm.mapnagroup.comنفلت 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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-01-441/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 2  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  هاگتسد  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع دیرخ  وفسنارت -  ناریا  یناگرزاب  تکرش  هرامش 23  موس  نابایخ  یدابآ ، دسا  نیدلا  لامجدیس  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

10 تعاس 12 - زا   02142878 - 02188727227 :: نفلت :: itc-co.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6210811 تظافح  یالاک  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسات6211059 رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یبیکرت یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یلصا   یلصا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد هسهس   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 62 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210482 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  یرادا  تعاس  نایاپ   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاهریگ  تعرس  هدایپ و  رباع  یاه  کولب  یزیمآ  گنرو  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  25/000/000/000 دروارب :

دناب  هار و  هبتر 5  یاراد  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/250/000/000 نیمضت : 

هشیدنا یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون 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

6210622 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ فطل  یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   13/340/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  367/000/000 دروارب :

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

8-05133412024 :: نفلت ::نفلت 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

رهش رهش حطس   حطس یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یاه   یاه کولب   کولب یزیمآ   یزیمآ گنرو   گنرو یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 111 1

یفرصم یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 62 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
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مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ام مایپ   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210790 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مب یرادرهش  هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   790/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  45 دادرارق :  تدم 

اهدادرارق روما  مب -  یرادرهش  یرادا  تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  مب -   :: سردآ سردآ

مان 85193768- تبث  رتفد   - 02141934 - 03444345214 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6210811 تظافح  یالاک  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسات6211059 رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هعوممجم هعوممجم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع دادعت  103103   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 62 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3nh2a9jy86jer?user=37505&ntc=6210790
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روشک هجدوب  همانرب 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000229 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعا  دانسا  یسررب  زا  سپ  هدنرب  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  امرفراک  هدهع  رب  داهنشیپ  ندوب  فراعتم  ان  ای  فراعتم 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوشیپ 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 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093322000079 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  اوشیپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 301 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

اوشیپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدننک ، تکرش  یداهنشیپ  بیرض  هحفص  ندوبن  لیمکت  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هگرب  لیمکت 

3381763753 یتسپ :  دک  اوشیپ ،  یرادرهش  نیطسلف -  نابایخ  اوشیپ -  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722490-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36732490-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرفن هرفن کتکت   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1414

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت 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 62 ھحفص 12 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6210587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم همیمض  یریذپذوفن  تست  هناماس  دادرارق  سیون  شیپ  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000226 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  یریذپذوفن  تست  هناماس  دادرارق  سیون  شیپ  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: 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

ناتسرامیب6210844 یریوصت  شیاپ  هحفص 35)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشابیم دشابیم همیمض   همیمض یریذپذوفن   یریذپذوفن تست   تست هناماس   هناماس دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 62 ھحفص 13 
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6210919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم هدش و  رکذ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یالاک  اب  تیولوا  گنیروتینام  هناماس  تهج   RTU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یضاقتم  دات  هدنشورف  تکرش  لوصحم و  یاتفا 

1101092586000417 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  FORAT یتراجت مان   v 220 ژاتلو هناخروتوم  یزاس  هنیهب  یتعنص و  لرتنک  گنیروتینام و  دربراک   HTL-RTU لدم  RTU/PLC دنمشوه رلرتنک  الاک :  مان 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوصحم و یاتفا  زوجم  هدش و  رکذ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یالاک  اب  تیولوا  گنیروتینام  هناماس  تهج   RTU :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  لیمکت و  مالعتسا  ، یضاقتم دأت  ، تسویپ طیارش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، هدنشورف تکرش 

.ددرگ

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  رتویپماک  ءاقترا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000502 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  قیقد  رازبا  رترب  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   BK7103 لدم تخوس  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام  الاک :  مان 
قیقد رازبا  رترب 
تس 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشخر 31137377 سانشراک :   09151962993 یسیوا :  سدنهم   . تسا هباشم  دک  ناریا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رتویپماک رتویپماک ءاقترا   ءاقترا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرم کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطاو  مالعا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006009000009 زاین :  هرامش 

دنرم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش طسوت  یناشن  شتآ  نامزاسزاراک  نایاپ  هیدیئات  نتفرگو  راک  لوارد  هشقن  هیدیئات  هب  دهعتم  - دشاب هطوبرم  نامزاسزا  زوجم  یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( لسوریآ _) قیرح افطاو  مالعا  متسیس  عون  نیازا  یراک  هموزر  نتشاد  - نآ تسویپ  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  نتشاد   - هدنرب

5416715595 یتسپ :  دک  دنرم ،  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  ، بارحم عطاقت  زا  رت  نیئاپ  ، یربجنردیهش نابایخ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42277702-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42277701-041 :: 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 ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یط تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * نارهت ناتسا  هعبات  یاههاگتسیا  زکارم و  یتسد  قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  یرادهگن  وژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف  شیپ 

1101001022002390 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

هرادا نیا  ناسانشراکداتوالاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست  * یمازلا همیب  باسحافم  هئارا  هدنشورف *  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقم 88113540. جاهتبا  تاعالطا   * هدننک نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  * دادرارق دافم  قبط  لک 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطیط تمیق   تمیق زیر   زیر وو   مالعا   مالعا یلک   یلک تمیق   تمیق ** نارهت نارهت ناتسا   ناتسا هعبات   هعبات یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس یرادهگن   یرادهگن وژراش   وژراش ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ جرد   جرد امازلا   امازلا تسویپردروتکاف   تسویپردروتکاف شیپ   شیپ

2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6210770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دم  تسا  ** هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب  ** یم  تسویپ  هگرب  هب  هریغ ...  روتکد و  یشک  لباک  بصن و  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هگرب  طقف 

1101000257003618 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-E3 لدم یکیتسالپ  سنج  یدود  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  راکنامیپ )  تکرش (  دوخ  هدهع  هب  کاروخ  دروخ و  نینچمه  تماقا و  باهذ و  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب - یم  یموب  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاسیسات ینف  یمتاح   09015611134 یراک  - زور  ینف 10  دات  زا  دعب  تخادرپ 

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

 ...  ... هریغ هریغ وو   روتکد   روتکد یشک   یشک لباک   لباک وو   بصن   بصن ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6210780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد سانجا  طقف  رظن  دم  تسا  ** هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب  ** یم  تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دنرب  اب  تسویپ  هگرب  رد  هدش 
1101000257003613 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ASD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف سامت و  هرامش   ** یراک زور  تخادرپ 10  دوش  ** تبث  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تایسات ینف  یمتاح   09015611134 ددرگ  - تسوپ  سانجا  تمیق 

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

زاین زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2222

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

6211025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قباطم  یزاگ  یردوپ و  یتسد  قیرح  افطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002389 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناسحا یاقآ  اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   - ، دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  رد  طیارش  یمامت  اضما  رهم و  ، هعلاطم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09392813531 دامن 33552090 028 –  لصاح  سامت 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاگ یزاگ وو   یردوپ   یردوپ یتسد   یتسد قیرح   قیرح افطا   افطا یاهردنلیس   یاهردنلیس ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. تسویپ راک  حرش  قبط  رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  تنرتنیا  رتسب  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.. رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  اردص .  راولب  یناقلاط .  راولب  سردآ : 

1101093631005421 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 24 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .. تسویپ راک  حرش  قبط  رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  تنرتنیا  رتسب  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.. رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  اردص .  راولب  یناقلاط .  راولب  سردآ : 

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن تکرش   تکرش اردص .  .  اردص راولب   راولب یناقلاط .  .  یناقلاط راولب   راولب سردآ :  :  سردآ تسویپ ..  ..  تسویپ راک   راک حرش   حرش قبط   قبط رهشوب   رهشوب هراق   هراق تالف   تالف تفن   تفن تکرش   تکرش تنرتنیا   تنرتنیا رتسب   رتسب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
.... رهشوب   رهشوب هراق   هراق تالف   تالف
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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 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

6210497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco 2911 رتور لاعف و   Essentia-PLR سنسیال اب   Cisco C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000080 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناجیابرذآ رصع  هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان  لدم 2911  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.تسا هزور  تخادرپ 20  دشابیم و  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: 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 2911Cisco 2911 رتور   رتور وو   لاعف   لاعف   Essentia-PLREssentia-PLR سنسیال   سنسیال اباب     Cisco C9200L-24T-4G-ECisco C9200L-24T-4G-E  لدم لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2525
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هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادرگدوخ هاگباوخ  رد 3  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003989000031 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

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

نادرگدوخ  هاگباوخ  رد 3  تنرتنیا  سیورس  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گم دناب 50  یانهپ  یموجن  هللا  تیآ  ناتسرنه  بنج  یناگرزاب  نابایخ   : سرگاز 1

زاف 2  نایگنهرف  سرگاز 2:
گم دناب 40  یانهپ 

ناراب رختسا  یناقوف  هقبط  - یباجنس نابایخ   : نوتسیب
09122593744: سامت هرامش  گم  دناب 30  یانهپ 

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

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

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: 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 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

6210595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگباوخ هاگباوخ ردرد  33   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2626

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ -- یترارح یترارح رگپاچ   رگپاچ -- 2222 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام -- هنایار هنایار هکبش   هکبش تراک   تراک  - - کسید کسید دراه   دراه -- تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع
دهشم دهشم نمهب   نمهب 2222 هناخوراد   هناخوراد تهج   تهج hp404hp404 لدم لدم دیفس   دیفس وو   هایس   هایس

2727
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یرزیل رگپاچ  - یترارح رگپاچ  زیاس 22-  LCD روتینام - هنایار هکبش  تراک   - کسید دراه  - تنیوپ سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم نمهب  هناخوراد 22 تهج  hp404 لدم دیفس  هایس و 

1101092043000096 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

دنپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ROCKET POS یتراجت مان   RP-80220 III لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   331T لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نج  نش  هدنزاس  عجرم   HP یتراجت مان   GB 120 تیفرظ  SSD لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WR740N لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یناحرف هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   F2400 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یترصن یگنهامه 09153032185  تروصرد.دشابیم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد   IT دحاو دات  دروم  هک  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  خیرات 1402/02  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست  انمض  دامرف  لصاح  سامت 

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  ویسپ  راک  یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094853000035 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  ویسپ  راک  یارجا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: 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 تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ راک   راک یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2828

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

6210719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 San Switch Cisco تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DS-C9 148 16-p-k9

یتکرش ربتعم  یتناراگ  لاسکی  اب 
1201001120000316 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 San Switch Cisco - 

DS-C9 148 16-p-k9
یتکرش ربتعم  یتناراگ  لاسکی  اب 

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

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لاسرا 

یراک زور  هیوست 15 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 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

یتکرش یتکرش ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ لاسکی   لاسکی اباب     San Switch Cisco San Switch Cisco DS-C9 148 DS-C9 148 16 -p-k916 -p-k9 ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLINK DGS 1008A تروپ چیئوس 8  باه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و  تروصب 
1101093266001080 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رداندیس هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   TL-SF1008 لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  چیئوس  باه  الاک :  مان 

لد هدنز 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   وو   دنبکآ   دنبکآ وو   ونون   تروصب   تروصب   DLINK DGS 1008ADLINK DGS 1008A  تروپ تروپ   88 چیئوس   چیئوس باه   باه ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا لصا و  سنزگن  کرام   Cat 6 - UTP دلیش نودب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  610

1101093266001076 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UC-CRD5e-15 لدم  mm^2 0/2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  دلیش  نودب   patch cord Cat-5e UTP جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 5 یکیتسالپ هتسب 

ددع 610 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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 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

6210941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رتم   6 10610 لانیجروا   لانیجروا وو   لصا   لصا سنزگن   سنزگن کرام   کرام   Cat 6  -  UTPCat 6  -  UTP  دلیش دلیش نودب   نودب هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3131

هروظنم هروظنم دنچ   دنچ یلرتنک   یلرتنک دنمشوه   دنمشوه هلر   هلر تروپ -  -  تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قباطم  ) نایسراپ ربیژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یاههژورپ  یارب  یتارباخم  یاهمتسیس  لیوحت  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مالعتسا دانسا  ینف و  تاصخشم 
1101003007000484 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RM17TU00 لدم هروظنم  دنچ  یلرتنک  دنمشوه  هلر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SF102-24 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ دانسا  قباطم   ) نایسراپ رب  یژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یاههژورپ  یارب  یتارباخم  یاهمتسیس  لیوحت  لمح و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88667619-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 62 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c3750 24 pss وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
om5 کاروین نفلت  زکرم 

یزادنا هارو  بصن  هنیزه  هارمه  هب 
1101005011000320 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: 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

هرفن6210477 کت  هرواشم  هحفص 11)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین6210780 دروم  مالقا  هحفص 15)روتکتد و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سیسکا6210795 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 30)دیرخ 3  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هنیزه   هنیزه هارمه   هارمه هبهب     om5om5 کاروین   کاروین نفلت   نفلت زکرم   زکرم   c3750 24 pssc3750 24 pss وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 62 ھحفص 30 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  هگرب  قبط  ولبات  هیور  ضیوعت  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000300 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموزل سدنهم  .دوش 09144910589  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات هیور   هیور ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 62 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xle7l2mam2etr?user=37505&ntc=6210651
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6210651?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6210795 :: 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  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  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

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

سیسکا سیسکا یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 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

6210441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکشن هشیش  قلط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003115000311 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نکشن نشور  یا  هشیش  قلط  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  25 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم رد 1.20  رتم  یرگید 5  رتمیتناس و  رد 76.5  رتم  داغبا 18  رد  درادناتسا  نکشن و  نشور  یا  هشیش  قلط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34224828-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: 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

اسف یزرواشک  ینف  هدکشزومآ   :: 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 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

6210922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  تاقحلم  اب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094024000014 زاین :  هرامش 

اسف یزرواشک  هدکشزوما  ینف  هدکشزومآ  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  تسیل  رد  جردنم  طیارش  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461755769 یتسپ :  دک  اسف ،  یزرواشک  ینف  هدکشزومآ  بحم ، دیهش  راولب  ملعم ، راولب  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53337682-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53338145-071 :: 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

نکشن نکشن هشیش   هشیش قلط   قلط ناونع : : ناونع 3636

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 3737
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درونجب هاگدورف  تیریدم   :: 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 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

6210969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  یادهش  هاگدورف  تهج  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000021 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  یادهش  هاگدورف  تهج  لرتنک  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: 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

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 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

6210975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف هاگدورف تهج   تهج لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 3838

هیوهت هیوهت متسیس   متسیس دربراک   دربراک   BRC1D52BRC1D52 لدم   لدم میس   میس یبیب   لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر -- هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد -- ییوشک ییوشک ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع
عوبطم عوبطم

3939

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

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

زا 62 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8hxx9963zlr3d?user=37505&ntc=6210969
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6210969?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یلامش  تیگ  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000679 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G704 لدم دنلب  ییوشک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

وتکادام
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G 704 لدم ییورتم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G200 لدم  VIP راب لمح  گنیاوس  ییالول  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
وتکادام دنمشوه  هناماس 

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

دنمشوه هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-801 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
وتکادام

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Face station 2 بایغ روضح و  هاگتسد  هدنرادهگن  دربراک   30x10 cm هیاپ الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یاه یروآون  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   DAIKIN یتراجت مان  عوبطم  هیوهت  متسیس  دربراک   BRC1D52 لدم میس  یب  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

نالچ ین  یروانف  یتعنص و 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم یزادنا  هار  بصن و  اب  انمض   ( ... یتسویپ رادقم  تاصخشم و  قبط  هتسب (  رادم  یاهنیبرود  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا  هدنشورف  تهج  مزال  یاهزوجم  نتشاد 

1101093631005410 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدنزاس  عجرم   FARABAK یتراجت مان   HXD-5178ML5S لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  لاتیجید 5  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 . دشابیم یزادنا  هار  بصن و  اب  انمض   ( ... یتسویپ رادقم  تاصخشم و  قبط  هتسب (  رادم  یاهنیبرود  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  هدنشورف  تهج  مزال  یاهزوجم  نتشاد 

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

یاهزوجم یاهزوجم نتشاد   نتشاد دشابیم .  .  دشابیم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   انمض   انمض  ( ...  ( ... یتسویپ یتسویپ رادقم   رادقم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب (  (  هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا هدنشورف   هدنشورف تهج   تهج مزال   مزال

4040
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا هناماس  رد  یمومع  یصاصتخا و  طیارش  گرب  یراذگرابو  اضما  رهم و  / رثوک ناتسرامیب  یریوصت  شیاپ  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094764000354 زاین :  هرامش 

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  یمومع  یصاصتخا و  طیارش  گرب  یراذگرابو  اضما  رهم و  / رثوک نانز  عماج  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یریوصت  شیاپ  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ یقیقح صاخشا  یارب  بسک  هناورپ  یقوقح و  صاخشا  یارب  تکرش  همانساسا  هب  طوبرم  تادنتسم  یراذگراب  / تسیمازلا

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: 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 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

6210878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  ساسارب  یزرواشک  کناب  بعش  هدافتسا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000012 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم سنسیال  یتناراگ و  لاسود  - دشاب ناریا  رد   axis تکرش یمسر  هدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ساسارب   ساسارب یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 62 ھحفص 37 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس لماش  مالعتسا  دامن  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  یاه  تسیلرد  مهم  تاکنو  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  گرب 

1101095143000497 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کیسالک  یتراجت  مان  ناراک  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Alpha لدم تقرس  مالعا  متسیس  میس  اب  زمرق  نودام  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامشاب 09022227997  یگنهامه  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یراکزور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

مب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090889000048 زاین :  هرامش 

مب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210p لدم  TB 8 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09133444183 دیریگب سامت  یرفعج  یاقآ  اب  ینف  تالاوس  تباب  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههامکی و  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771967 یتسپ :  دک  مب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  تیاس  یئاجر  دیهش  راولب  نارادرس  نادیم  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344607-034  ، 44341120-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44340847-034 :: 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

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس میس   میس اباب   زمرق   زمرق نودام   نودام یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 4343

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 62 ھحفص 38 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سیسکا6210795 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 30)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

6210387 ( CCTV یرتموئدیو (  یبوریال و  وشتسش و  هحفص 5)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6210932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  -  DVR تیابارت دراه 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000859 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

6210932DVR تیابارت هحفص 39)دراه 2  )  dvrdvr

DVRDVR تیابارت   تیابارت   22 دراه   دراه ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 62 ھحفص 39 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) pagingpaging  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نورام یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/688 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  زا 1401/11/02   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهسیورس کیناکم ، تاریمعت  یارجا  یزیر و  همانرب  اهصصخت  اهورین و  یریگراک  هب  یهدنامزاس و  یتسرپرس ،  تیریدم  تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیر همانرب  یراکتبون ،  یساسا ،  تاریمعت  یرارطضا ،   CM هزیناکم و یتس و  زا  معا   ) هناریگشیپ نیتور ، هرمزور و  تروصب  قیقد  رازبا  هیوهت و  قرب و  یتاریمعت 
هیلک رد  یهاگراک  یدحاو و  نورد  یاهروسناسآ  هیوهت ،  ، Piping Paging تارباخم و قیقد ،  رازبا  قرب ،  کیناکم ،  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  یداع  هدش و 

عمتجم : ارجا لحم  نورام  یمی  شورتپ  یاه  هعومجم  تاریمعت  یاههاگراک  یتایلمع و  یاهدحاو  یفقس  یاه  لیقثرج  هیلک  یرادهگن  ریمعت و  نینچمه  اهدحاو و 
تیاس 2 رهشهام -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  عقاو  نورام  یمیشورتپ 

لایر  هدرپس 10.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.500.000  هنیزه 

:: سردآ سردآ

701  - 06152295140 :: نفلت :: www.mpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tenders@mpc.irسکف لیمیا لیمیا

paging :: 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

اهصصخت6210360 اهورین و  یریگراک  هب  یهدنامزاس و  یتسرپرس ،  تیریدم  تاریمعت  یرادهگن و 
قیقد رازبا  هیوهت و  قرب و  یتاریمعت  یاهسیورس  کیناکم ، تاریمعت  یارجا  یزیر و  همانرب 

هناریگشیپ نیتور ، هرمزور و  تروصب 

هحفص 40) )  pagingpaging

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

تاریمعت تاریمعت یارجا   یارجا وو   یزیر   یزیر همانرب   همانرب اهصصخت   اهصصخت وو   اهورین   اهورین یریگراک   یریگراک هبهب   وو   یهدنامزاس   یهدنامزاس یتسرپرس ،  ،  یتسرپرس تیریدم   تیریدم تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
هناریگشیپ هناریگشیپ نیتور ، ، نیتور وو   هرمزور   هرمزور تروصب   تروصب قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   هیوهت   هیوهت وو   قرب   قرب یتاریمعت   یتاریمعت یاهسیورس   یاهسیورس کیناکم ، ، کیناکم

4646
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  خاگورین   v94.2 یهاگورین یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000109 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم دنیامن و  اضماو  رهم  لیمکتار و  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیق  رد  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

قیرح مالعا   :: 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

6210770 ... هریغ روتکد و  یشک  لباک  بصن و  هحفص 15)ترجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یهاگورین6210776 یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

زاین6210780 دروم  مالقا  هحفص 15)روتکتد و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6210595LCD روتینام - هنایار هکبش  تراک   - کسید دراه  - تنیوپ سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ 
نمهب هناخوراد 22 تهج  hp404 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  - یترارح رگپاچ  زیاس 22-

دهشم

هحفص 20) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگدورف6210969 تهج  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 32) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یهاگورین یهاگورین یاهدحاو   یاهدحاو لوزاگ   لوزاگ تخوس   تخوس ریسم   ریسم ههار   ههار جنپ   جنپ ولو   ولو لاب   لاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6210969 تهج  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 32) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

میس6210975 یب  لرتنک  تومیر  - هرهچ صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  - ییوشک ددرت  لرتنک  تیگ 
عوبطم هیوهت  متسیس  دربراک   BRC1D52 لدم

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 32) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-36 و 37-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ) هرامش تعاس 16:00  ) یرادا تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم تعاس 19عبنم یلا  زا 1401/11/10   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راصح دابآ - ریما  نمچ  هنهد  - قنزس هزیچ  جورب   - نیهام - ناغمی - کناغم  - رواگنک نیجزید -   ) روقوچ زاف 2  روحم  یاهاتسور  هب  یناسرزاگ   36-1401 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
نیرو  هلیف  دابآ  لیعامسا  نازار  نوخراق  دابآ  یلع  دابآ  سابع  دنرز 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرح و  دض  یاه  هدرپ  دیرخ   1401-37 - 

تیحالص همانیهاوگ  نتشاد  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوا فیدر  تهج  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 4  اب  ربتعم  یراکنامیپ 

:: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: -www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir WWW.nigcنفلت تیاسبو تیاسبو
qazvin.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه هلپ   هلپ هار   هار تهج   تهج دود   دود وو   قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه هدرپ   هدرپ دیرخ   دیرخ اهاتسور -  -  اهاتسور هبهب   یناسرزاگ   یناسرزاگ ناونع : : ناونع 4848

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1419 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210398 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم قیرح و  سابل  زا  معا  ینمیا  لیاسو  یناشن و  شتآ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 20/000/000/000 

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11-23م ن یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات  یهگا 1401/11/5  رشن  زا   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210953 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  200.000.000.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا رد  حردنم  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   10.000.000.000 هدرپس :

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  - یناقلاط هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
یزکرم نامتخاس  لحم  ییاشگزاب :

 - 33322051  - 7 :: نفلت :: bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31667002 :: سکف :: info@bpmo.irسکف 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

نامتخاس6210357 یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرح و  دض  یاه  هدرپ  دیرخ  اهاتسور -  هب  هحفص 6)یناسرزاگ  قیرح  ( قیرح

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

تاقلعتم6210398 قیرح و  سابل  زا  معا  ینمیا  لیاسو  یناشن و  شتآ  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح

تاقلعتم تاقلعتم وو   قیرح   قیرح سابل   سابل زازا   معا   معا ینمیا   ینمیا لیاسو   لیاسو وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

قیرح قیرح افطا   افطا بسانم   بسانم یاهروانش   یاهروانش تامدخ   تامدخ 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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(( 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

قیرح6210416 ءافطاو  مالعا  متسیس  هحفص 15)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا6210553 هعبات  یاههاگتسیا  زکارم و  یتسد  قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  یرادهگن  وژراش 
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * نارهت

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6210770 ... هریغ روتکد و  یشک  لباک  بصن و  هحفص 15)ترجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یهاگورین6210776 یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

زاین6210780 دروم  مالقا  هحفص 15)روتکتد و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6210826 ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  هناریگشیپ  تایلمع  یرادهگن و  هحفص 6)ریمعت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6210953 افطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

یزاگ6211025 یردوپ و  یتسد  قیرح  افطا  یاهردنلیس  ژراش  هحفص 15)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

کینورتکلا6210811 تظافح  یالاک  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسات6211059 رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

6210770 ... هریغ روتکد و  یشک  لباک  بصن و  هحفص 15)ترجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاین6210780 دروم  مالقا  هحفص 15)روتکتد و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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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زا 62 ھحفص 44 

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


نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابق رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم  یتناراگ  هئارا  مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  یساکع - نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - درادن دنس  میظنت 

1101094336000606 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نپاژ هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان  دک 48889498   DSC-W570/P لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدهعرب الاک  لیوحت  هنیزه  - ههام تخادرپ 2   - دشابیم ناتسرامیب  یمومع  طباور  دحاو  یگنهامه  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش   - لوصحم یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ 09133998258 جاح  یاقآ  یرصب  یعمس و  یمومع و  طباور  دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک   - طرش نتشاذگن  - هدننک نیمات 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لابق لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ هئارا   هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت

5151
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6210948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... تسویپ تاصخشم  قبط  لانیجروا  ینوس  بات  بل  رژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000644 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-VQP10 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: 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 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

6210959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cabi leviton UTP6Z cat6 LSZH 305M لانیجروا نیبرود  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092998000051 زاین :  هرامش 

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
cabi leviton UTP6Z cat6 LSZH 305M لانیجروا نیبرود  لباک  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  تساوخرد  رظن  دروم  مالقا  / تسا هدنشورف  هدهع  رب  زیربت  یغاب  اباب  عمتجم  رابنا  هب  لاسرا  هنیزه   / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب لانیجروا  دیاب  مالقا  ) دشاب یم  هام  تخادرپ 4 دشاب /  کیتامرفنا  تسارح و  دات  هب  دیاب  لیاسو  هدش /  تبث 

5167846184 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزار  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  ( یلگ لئا  ) یرکاب دیهش  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33803350-041  ، 33804486-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33819490-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب رژراش   رژراش پات -  -  پات بلبل   رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 5252

لانیجروا لانیجروا نیبرود   نیبرود لباک   لباک ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 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

6211011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط  TUCSEN COOLED یناپمک زا  ترونیا  تنسرولف  پوکسورکیم  نیبرود  یارب  یرادربسکع  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتپادآ هارمهب  تسویپ  تاصخشم 

1101091173000073 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رازبا هدننک  هضرع  عجرم   TUCSEN هدنزاس عجرم   TUCSEN یتراجت مان   Michrome20 لدم یژولویب  پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  نیبرود 20  الاک :  مان 
بط

ددع 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدنیامن و گرب  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  دوش  هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  تسویپ  تاصخشم  طقفدشابیم  ههام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییوکسا 09155124927 رتکد  سانشراک  نفلت  دشابیم  یمازلا  هیئاضق  هوق  همجرت 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: 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

هطوبرم و6210622 تازیهجت  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یفرصم مالقا 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هار6210741 بصن و  اب  انمض   ( ... یتسویپ رادقم  تاصخشم و  قبط  هتسب (  رادم  یاهنیبرود  مالقا 
 . دشابیم یمازلا  هدنشورف  تهج  مزال  یاهزوجم  نتشاد  دشابیم .  یزادنا 

هحفص 35) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعوممجم6210790 تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیسکا6210795 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 30)دیرخ 3  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مرف6210878 ساسارب  یزرواشک  کناب  بعش  هدافتسا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 25 
یتسویپ

هحفص 35) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتناراگ6210890 هئارا  مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  یساکع - نیبرود 
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - درادن دنس  میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم 

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

ترونیا ترونیا تنسرولف   تنسرولف پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود یارب   یارب یرادربسکع   یرادربسکع گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس 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 :

زا 62 ھحفص 47 
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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

یساکع6210948 نیبرود  یرتاب  رژراش  پات -  بل  هحفص 10)رژراش  نیبرود  ( نیبرود

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

لانیجروا6210959 نیبرود  هحفص 10)لباک  نیبرود  ( نیبرود

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

ترونیا6211011 تنسرولف  پوکسورکیم  نیبرود  یارب  یرادربسکع  گنیروتینام  هحفص 10)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6211031 یاه  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  هحفص 35)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تالاصتا  بصن و  لمح  هارمه  هب  عبنم  بآ و  پمپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095581000006 زاین :  هرامش 

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زاریش تسالپ  امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 1000 تیفرظ یقفا  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

روپ ییاقآ  هلا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم  ینیلوترب  یتراجت  مان   TML1520 لدم یتشگرب  تفر و  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زاریش تسالپ  امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 2000 تیفرظ یقفا  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نزخم نامداش  هدننک  هضرع  عجرم  نامداش   Lit 500 تیفرظ ینلیتا  یلپ  سنج  یقفا  هیال  هس  بآ  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  تسیل  اضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4461614877 یتسپ :  دک  ارسداد ،  بنج   - رازاب طسو   - رابدور رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34625313-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34622161-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبنم عبنم وو   بآبآ   پمپ   پمپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

دیدجت مود -  تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092134000148 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  رثکادح   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاس 19عبنم ات  رثکادح   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210474 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   سار   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ   d-336 لدم  motorsich یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  350/000/000/000 دروارب :

زاگ  تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  رد  تیفرظ  یاراد  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  13/000/000/000 نیمضت : 

سخرس دهشم /  هداج  رتمولیک 165  یوضر -  ناسارخ   :: سردآ سردآ
داژن یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هرامش 255  یلامش  یارسشناد   7 هوکبآ -  نابایخ  دهشم - 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم دافم  قبطدشاب  یم  هباشمالاکدک   7TB تیفرظاب G1000 یاهزاس هریخذ  یارب  FMD تعرسرپ کسید  ددع  دیرخ 28  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 64572603 سانشراک  اب  سامت  ، دادرارق سیون  شیپرد 

1101001017000740 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   G25 لدم  GB 480 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ   dd-- 336336 لدم   لدم   motors ichmotors ich یزاگ   یزاگ نیبروت   نیبروت یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5656

G1000G1000 یاهزاس   یاهزاس هریخذ   هریخذ یارب   یارب FMDFMD  تعرسرپ تعرسرپ کسید   کسید ناونع : : ناونع 5757

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

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

عبنم6210411 بآ و  پمپ  هحفص 48)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6210474 هریخذ   d-336 لدم  motorsich یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  هحفص 48)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6210974G1000 یاهزاس هریخذ  یارب  FMD تعرسرپ هحفص 48)کسید  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دابآ قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب بصن  لمح و  هنیزه  نمهب 1401 / هژورپ 10  عورش  / دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  لیاف  / رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات 

1101090056000018 زاین :  هرامش 
دابا قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشادن  ناریا  ناوت  هناماس  تسرهف  رد  یلخاد  هدش  دیلوت  هباشم  هک  دوب  دهاوخ  تساوخرد  نیا  رد  لیوحت  لباق  یجراخ  یالاک  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3931741197 یتسپ :  دک  نیمدرا ،  هداج  یادتبا  نارگراثیا ، یرتم   45 دابآ ، قرغ  رهش  یزکرم ، ناتسا  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42302251-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42302245-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهعب هدهعب بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه / / 140 1140 1 نمهب   نمهب   1010 هژورپ   هژورپ عورش   عورش // دوش دوش هعلاطم   هعلاطم امتح   امتح تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف // رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   مرتحم   مرتحم هدننک   هدننک نیمات   نیمات

5858
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090979000520 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  تادنتسم  - ددرگ تبث  هدوزفا  شزرا  نودب  هناماس  رد  لک  عمج   - تسارح رتویپماک و  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  شودخم  و  مهبم ، ، صقان یاه  خساپ 

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

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قبط  شیک  هبعش  رورس  تهج   zico کرام تعاس  رپمآ  دیسا 42  دلیس  تلو  یرتاب 12  ددع  دیرخ 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092480000008 زاین :  هرامش 

شیک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وکیز یتراجت  مان   AH 42 نایرج تدش   v 12 ژاتلو  mm 170 عافترا  201x166 mm داعبا  VRLA میظنت دوخ  هچیرد  یدیسا  یبرس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

یرتاب عجشا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یرتاب  عجشا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7941774349 یتسپ :  دک  شیک ،  یعامتجا  نیمات  - اه کناب  عمتجم  - یئاسن نابایخ  شیک - شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44422288-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423820-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 5959

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قبط   قبط شیک   شیک هبعش   هبعش رورس   رورس تهج   تهج   zicozico  کرام کرام تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ   4242 دیسا   دیسا دلیس   دلیس تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب ددع   ددع   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نمهب6210543 هژورپ 10  عورش  / دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  لیاف  / رورس قاتا  یزاس  درادناتسا 
.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهعب  بصن  لمح و  هنیزه  / 1401

هحفص 50) رورس  ( رورس

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

رورس6210548 تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6210565 قاتا  یزاس  هحفص 50)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

هبعش6210585 رورس  تهج   zico کرام تعاس  رپمآ  دیسا 42  دلیس  تلو  یرتاب 12  ددع  دیرخ 40 
تسویپ لیاف  طیارش  قبط  شیک 

هحفص 50) رورس  ( رورس

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

یر قرب  دیلوت  تیریدم  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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  اب  قباطم  رویارد  لباک و  هارهب  یلومعم  الاب و  امد  شزرل  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000136 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   Series7200-04-18745 لدم بارپ  لباک و  شزرل و  روسنس  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

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

یراذگراب لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  مالعتسارد  ناگدننک  تکرش  هیلک  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  مالعتسا  گرب  دقاف  تاداهنشیپ  هب  .دنیامن 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228015-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویارد رویارد وو   لباک   لباک هارهب   هارهب یلومعم   یلومعم وو   الاب   الاب امد   امد شزرل   شزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6161
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 62 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ffbnxaezu5zpw?user=37505&ntc=6210963
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6210963?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101091592001331 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیارکوا هدنزاس  روشک   HPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-HPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

رویارد6210963 لباک و  هارهب  یلومعم  الاب و  امد  شزرل  هحفص 52)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6211056NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 52)مالقا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6211056NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 52)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

NPNP  یاه یاه نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس یاهروسنس   یاهروسنس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6262
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  قرب  قاطا  لامرن  قرب  چیئوسروا و  جنچ  ولبات  یاهروتکاتنک  دیلک  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003002000910 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

SCHNEIDER هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER یتراجت مان  لدم 29450   A 5 نایرج تدش   V 480 ژاتلو  AUX یکیرتکلا روتکاتنک  الاک :  مان 
سراپ هار  اناه  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  قرب  قاطا  لامرن  قرب  چیئوسروا و  جنچ  ولبات  یاهروتکاتنک  دیلک  ضیوعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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

رتور6210497 لاعف و   Essentia-PLR سنسیال اب   Cisco C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس 
Cisco 2911

هحفص 20) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربتعم6210742 یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و  تروصب   DLINK DGS 1008A تروپ چیئوس 8  هحفص 20)باه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هروظنم6210941 دنچ  یلرتنک  دنمشوه  هلر  تروپ -  هکبش 48  اتید  هحفص 20)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قرب6210977 چیئوسروا و  جنچ  ولبات  یاهروتکاتنک  دیلک  هحفص 53)ضیوعت  چیئوس  ( چیئوس

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

هارو6210989 بصن  هنیزه  هارمه  هب   om5 کاروین نفلت  زکرم   c3750 24 pss وکسیس چیئوس 
یزادنا

هحفص 20) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6211034 چیئوس  هاگتسد  هس  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

قرب قرب وو   چیئوسروا   چیئوسروا جنچ   جنچ ولبات   ولبات یاهروتکاتنک   یاهروتکاتنک دیلک   دیلک ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 6363
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/083/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210376 :: هرازه هرازه :: 1401/11/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  یزکرم  گنیروتینام  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 14/662/385/505 

لایر  نیمضت 733/200/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس هینبا و  هبتر 5 

7581873849: یتسپ دک   - 191: یتسپ قودنص  یزکرم - هرادا  نامتخاس  : ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

مانتبث 88969737- رتفد  سامت 02141934  زکرم   07431924720 :: نفلت نفلت
85193768

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/04هرامش زا   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 19عبنم تیاغل  خیرات 1401/11/11  زا   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210390 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  رد  نآ  لماک  یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدرونایرد ردانب و  هرادا  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هگنل  ردنب   :: سردآ سردآ

سامت 88969737-85193768-02141934 زکرم   07644242844 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6464

لماک لماک یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یزوتناف   یزوتناف لیقثرج   لیقثرج روتینام   روتینام یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS VG 328 H1B  : لدم  HDMI یدورو اب  چنیا  روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنبکآ ون و  تروصب  یلصا  یتناراگ  اب 

1101093266001079 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وسارف هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   VG279QM لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبکآ دنبکآ وو   ونون   تروصب   تروصب یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     ASUS VG 328 H1BASUS VG 328 H1B  : : لدم لدم   HDMIHDMI یدورو   یدورو اباب   چنیا   چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6666
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ناتسرال هاگدورف  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 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

6210692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  زاورپ  تاعالطا  چنیا  روتینام 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000069 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اراتسآ تراجت  ریظن  هدننک  هضرع  عجرم   JUSLORD SHIP یتراجت مان   TE-55 TOUCH لدم  in 55 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  ینف  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یلخاد  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یلصا و  عون  زا  هاگتسد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تایلام  همیب و  ، ناتسرال هاگدورف  ات  لمح  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 
.دشاب یم  رودقم  ینف  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم زاورپ   زاورپ تاعالطا   تاعالطا چنیا   چنیا   5555 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6767
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6210713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک تیولا  / هباشم دک  / ددع یرتم 3  یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع ومیسام 20  نشنتسکا  / ددع یتشگنا 20   spo2 پارپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا

1101050259001440 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

تالایا هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   Red LNC لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   ft 10 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   M3DLINK هدنزاس عجرم   M3DLINK یتراجت مان   BP0097H لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   m 2 زیاس راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هنومن  هئارا  /imed رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک irc و  یاراد  / ههام هیوست 3  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لبوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ 

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددع ددع یرتم  33   یرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ نشنتسکا   نشنتسکا // ددع ددع   2 020 ومیسام   ومیسام نشنتسکا   نشنتسکا // ددع ددع   2 020 یتشگنا   یتشگنا   spo2spo2 پارپ   پارپ ناونع : : ناونع
یناریا یناریا
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط   / رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  رکپاچ   ، رنکسا روتینام ،  سیک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101091739000123 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

افطل دشاب /  یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا  هنیزه  دوش /  تبث  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  یتسویپ  لیاف  هدش /  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا  32 روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000503 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشخر 31137377 سانشراک :   09151962993  : یسیوا سدنهم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکپاچ رکپاچ  ، ، رنکسا رنکسا روتینام ،  ،  روتینام سیک ،  ،  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 7070
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101090142000204 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ینف تاصخشم  قبط  دیاب  مالقا  هیلکدشاب  یم  هدننک  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ادهش  ناتسرامیب  لیوحت  لحم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هس  قوف  مالقا  لیوحت  نامز  زا  تخادرپ  دریگب  رارق  هطوبرم  سانشراک  داتدروم  دیاب   - دشاب تسویپ 

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

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآودنایم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم تکرش  یتناراگ  یاراد  چنیا -   22 یج -  لا  روتین  ام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005709000001 زاین :  هرامش 

باودنایم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

45248145-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب دنبتسد   دنبتسد رگپاچ   رگپاچ وو   تعرسرپ   تعرسرپ رنکسا   رنکسا روتینام   - - روتینام رتنیرپ   - - رتنیرپ -- رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 7171

ربتعم ربتعم تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد چنیا -  -  چنیا   2222 یجیج -  -  لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7272
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6210376 نامتخاس  هحفص 55)ثادحا  روتینام  ( روتینام

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

لماک6210390 یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  هحفص 55)تاریمعت  روتینام  ( روتینام

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

ون6210449 تروصب  یلصا  یتناراگ  اب   ASUS VG 328 H1B  : لدم  HDMI یدورو اب  چنیا  روتینام 32 
دنبکآ و 

هحفص 55) روتینام  ( روتینام

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

6210595LCD روتینام - هنایار هکبش  تراک   - کسید دراه  - تنیوپ سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ 
نمهب هناخوراد 22 تهج  hp404 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  - یترارح رگپاچ  زیاس 22-

دهشم

هحفص 20) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6210692 ینف  تاصخشم  قباطم  زاورپ  تاعالطا  چنیا  هحفص 55)روتینام 55  روتینام  ( روتینام

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

یرتم6210713 یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع ومیسام 20  نشنتسکا  / ددع یتشگنا 20   spo2 پارپ
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددع  3

هحفص 55) روتینام  ( روتینام

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

رکپاچ6210783  ، رنکسا روتینام ،  سیک ،  هحفص 55)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

دنمشوه6210919 هحفص 13)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 55)روتینام6210951 روتینام  ( روتینام

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

رامیب6210971 دنبتسد  رگپاچ  تعرسرپ و  رنکسا  روتینام  - رتنیرپ  - رتویپماک - هحفص 55)سیک  روتینام  ( روتینام

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

ربتعم6210998 تکرش  یتناراگ  یاراد  چنیا -   22 یج -  لا  هحفص 55)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ترونیا6211011 تنسرولف  پوکسورکیم  نیبرود  یارب  یرادربسکع  گنیروتینام  هحفص 10)متسیس  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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

مرف6210878 ساسارب  یزرواشک  کناب  بعش  هدافتسا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 25 
یتسویپ

هحفص 35) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6211031 یاه  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  هحفص 35)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشابیم6210587 همیمض  یریذپذوفن  تست  هناماس  دادرارق  سیون  شیپ  دشابیم  هباشم  هحفص 11)دکناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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