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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 26

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   1212 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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4444))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

( 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  • --

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی دحاو  یمالسا  دازا  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناگتخیهرف  :: عبنم یهگاعبنم رشن  زا  سپ  یراک  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  موتاینارک  تس  یپوکساراپال و  متسیس  یلو  هاش  ناتسرامیب  زیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FHD 2 رگشزادرپ هارمه  هب   Full HD نیبرود - 

ملیف سکع و  تبث  دروکر و  تهج  یلخاد  تبث  متسیس  - 
تاو  300LED درس رون  عبنم  - 

سونیس  هجرد  رفص  زنل  - 
رتمیتناس  رطق 10 و 5  اب  زنل 30 و 0  - 

یپوکساراپال  یلارت  - 
یهگار ..و د 

هدوب هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هنامرحم هناخریبد  مود  هقبط  یرهاط  نامتخاس  دزی  یمالسا  دازآ  هاگشناد  مانمگ  یادهش  راولب  یباسح  روسفورپ  راولب  هیئافص  دزی  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4113 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم تلهمعبنم یباضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تفایرد

6237595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ  هاگشیالاپ  ناربراک  ینایتشپ  یاه ICT و  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 101.790.053.244 

لایر نیمضت 5.089.503.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  تامدخ  هاگشیالاپ  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

2756-07731312761 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موتاینارک موتاینارک تستس   وو   یپوکساراپال   یپوکساراپال متسیسدیرخ   متسیسدیرخ ناونع : : ناونع 11

ناربراک ناربراک ینایتشپ   ینایتشپ وو     ICTICT یاه   یاه هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

33/1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ هار  قطانم  لک  تارادا  یطابترا  تازیهجت  ینابیتشپ  تاریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یمازلا و  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  ندوب  اراد  هناماس 2001001494000071 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر راک 3,498,350,000  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  دشاب.یم - هصقانم  دنور  همادا  زا  نارگ  هصقانم  فذح  هب  رجنم  تروصنیا  ریغ 

تاطابترا و لک  هرادا  یقرش  مهدزناپ  هقبط  ا.ا.ج -  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت  سردآ  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6237021 یاه  گنیکراپ  یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یدیدجت  ) یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/16هرامش ات   1401/11/12/ خیرات زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاشگزاب تمیق و  داهنشیپ  هئارا  ات  داتسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن و  رازگرب  ار  لیذ  لودج  حرش  هب  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setade amir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ 

هام ارجا 6  تدم  لایر -  دروآرب 16.285.000.000  غلبم  لیبدرا -  یرادرهش  یاه  گنیکراپ  یزاس  دنمشوه  - 

لایر  نیمضت 815.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  دادرتسا  لباق  ریغ  هدش  یزیراو  غلبم  دننک  یرادیرخ 

هبعش تارداص  کناب  دزن  لیبدرا  یرادرهش  مانب  رهپس 0106630762004  باسح  هرامش  هب  ار  لودح  رد  هدش  دیق  نیمضت  غلبم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  دیهد  رارق  تیاس  رد  نآ  ریوصت  زیراو و  شزرو  نادیم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارادا تارادا یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 44
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ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

tender.ikk.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازاس نیون  شوج  هطقن  مالقا  دیرخ  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرن تکوس  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یگدام  تکوس  نایگنانژ ،  شوج  هطقن  سنارت  روتسیرت  نازاس )  نیون  شوج  هطقن  مالقا  ناگدننک  نیمات  زا  توعد 
ظفاحم شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یرن  تکوس  یرن  نیپ  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یگدام  تکوس  یگدام  نیپ  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک 

عطق و دیلک  نازاس -  نیون  شوج  هطقن  نیپ  یرن 3  تکوس  نازاس  نیون  شوج  هطقن  ولبات  لنپ  ظفاحم  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یرن  یگدام و  تکوس 
شوج هطقن  دیلک  نازاس -  نیون  شوج  هطقن  نامرف  هتسد  یگدام  تکوس  نازاس -  نیون  شوج  هطقن  یقربریش  نیپ  هس  تکوس  نازاس -  نیون  شوج  هطقن  لصو 

نازاس نیون 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33563026-051 کمیپ --   10004441000444 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/11/12  زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237406 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC ترودک ، رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  یارب  یرارطضا  نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا  هناماس  قرب  یزاس  هریخذ  متسیس 

لایر  دروآرب 63.000.000.000  غلبم 
یسمش هام  تدم 14 

نیمضت 2.090.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nww.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tender.bazresi.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شوج شوج هطقن   هطقن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هارمه هارمه هتسویپ   هتسویپ تروص   تروص هبهب   ( ( PH ، ECPH ، EC ترودک ، ، ترودک رلک ، ، رلک امد ،  ،  امد  ) ) بآبآ یفیک   یفیک تاصخشم   تاصخشم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یرتماراپ   یرتماراپ   55 هاگتسیا   هاگتسیا   1414 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یرارطضا یرارطضا نزاخم   نزاخم ردرد   اداکسا   اداکسا یطابترا   یطابترا هناماس   هناماس قرب   قرب یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس نویسادنوف   نویسادنوف اباب  
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R2-01/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش مود  تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم تلهمعبنم یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا تفایرد 

6237378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Modeling procurement fabricate and install fire proofing flexible cover for esdv یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 94.749.208.200 

لایر نیمضت 4.737.460.410  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  مود  هاگشیالاپ  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

هداز فسوی  بیبح   07731313992 - 3894 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.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

ریباس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/11   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ نامتخاس OCC و  هاگتسیا و  ود  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  لیوحت  بصن و  یزادناراب ، لمح  تخاس ، نیمأت ، یحارط ،  ، لماش دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یرهش  راطق  طخ 2  هژورپ  ناهج  ناتسوب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دنولا  مجنپ  جرب  کراپ  کنو  عمتجم  یبونج  ییاهب  خیش  تمه  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 306  88048235 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Modeling procurement fabricate and install fire  proofing flexible cover for esdvModeling procurement fabricate and install fire  proofing flexible cover for esdv ناونع : : ناونع 77

نامتخاس نامتخاس وو   هاگتسیا   هاگتسیا ودود   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن یزادناراب ، ، یزادناراب لمح   لمح تخاس ، ، تخاس نیمأت ، ، نیمأت یحارط ، ، یحارط  ، ، لماش لماش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناتسوب ناتسوب تسپ   تسپ وو     OCCOCC
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/494 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/11/16هرامش رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 494/1401) ( ) VDI  ) و ( VI  ) یزاجم تخاسریز  دوبهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 130.000.000.000  دروآرب  غلبم 

شش غلبم 6/500/000/000  هب  یتلود ، تالماعم  نیمضت  همان  نیئآ  هدام 5  فلا  دنب  اب  قباطم  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  نازیم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نویلیم  دصناپ  درایلیم و 

یتارباخم یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 1  لقادح  تیحالص  یاراد 

ادخهد نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  سردآ  هب  یلامش  ناسارخ  زاگ  تکرش  سردآ   :: سردآ سردآ

32403341  - 9-05832403333 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32403342 :: 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

یرادرهش6237021 یاه  گنیکراپ  یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بصن6237280 مزال ،  یشک  لباک  عاونا  -....( NVR نیبرود ،   ) یزادنا هار  بصن و  نیمأت ،  یحارط ،
هکبش تاموزلم   IP نیبرود

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6237406، ترودک رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ 
هناماس قرب  یزاس  هریخذ  متسیس  نویسادنوف  اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC

یرارطضا نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناربراک6237595 ینایتشپ  یاه ICT و  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  هحفص 5)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تارادا6237667 یطابترا  تازیهجت  ینابیتشپ  تاریمعت و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یزاجم یزاجم تخاسریز   تخاسریز دوبهب   دوبهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 55 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

174-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237353 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  126/331/291/684 دروارب :

لایر   6/316/564/584 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   12  : نامیپ تدم 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003205000160 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237642 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیس  زا  هدید  تراسخ  ینف  هینبا  یزاسزاب  یارب  ینتب  سکاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیس  زا  هدید  تراسخ  ینف  هینبا  یزاسزاب  یارب  ینتب  سکاب  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

1 رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم لیمکت   لیمکت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

لیس لیس زازا   هدید   هدید تراسخ   تراسخ ینف   ینف هینبا   هینبا یزاسزاب   یزاسزاب یارب   یارب ینتب   ینتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 55 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uk96c9js4m67d?user=37505&ntc=6237353
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6237353?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wam2r65bdh4er?user=37505&ntc=6237642
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6237642?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6237021 یاه  گنیکراپ  یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093750000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237280 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تاموزلم   IP نیبرود بصن  مزال ،  یشک  لباک  عاونا  -....( NVR نیبرود ،   ) یزادنا هار  بصن و  نیمأت ،  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ )) هعجارم  تسویپ  هب  دشابیم  هباشم  دک  ))

ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  دشابیم  هباشم  دک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

طرش هب  هلاس  طرش 2  دیق و  یب  یتناراگ  هکبش ، تاموزلم   IP نیبرود بصن  مزال ،  یشک  لباک  عاونا  -....( NVR نیبرود ،   ) یزادنا هار  بصن و  نیمأت ،  یحارط ،
گرب رد  جردنم  طیارش  ساسا  رب  تامدخ  لودج LOP و  تاصخشم  قباطم  ار  هلاس  هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمأت  اب  ناگیار  ضیوعت 

هصقانم طیارش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  دشابیم  هباشم  دک  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   ، 1538633311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاموزلم   تاموزلم   IPIP نیبرود   نیبرود بصن   بصن مزال ،  ،  مزال یشک   یشک لباک   لباک عاونا   عاونا -....( -....( NVRNVR نیبرود ،  ،  نیبرود  ) ) یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ،  ،  نیمأت یحارط ، ، یحارط 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 55 ھحفص 11 
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مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6237394 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

نفلت 03444345214 اهدادرارق  روما  مب -  یرادرهش  یرادا  تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  مب -   :: سردآ سردآ

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد   - 02141934  - :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون 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

6237403 :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 55 ھحفص 12 
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افلج سرا  دازآ  هقطنم  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004142000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237662 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

) یریوصت یتراظن  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ ، یزادنا ،  هار  بصن و  لمح ،  ، نیمات یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
افلج  کرمگ  هتسبرادم ) یاهنیبرود 

افلج  سرا  دازا  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
تامدخ الاک و  - هدش یراذگراب  ینف  طیارش  قبط  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدرپس هوجو  زکرمت  مانب   918110554103211100100200000000 یزیراو هسانش  یط   ir230100004054001107565728 باسح هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگیم  مالعا  هدرپس  زیراو  تهج  یلم  کناب  دزن  ناتسا  تاکرمگ 
08:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

-42014517 سامت : هرامش  افلج  کرمگ  لک  هرادا  - افلج ناتسرهش  - یقرش ناجیابرذآ   ، 5441734661 یتسپ :  دک  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
041

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6237021 یاه  گنیکراپ  یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاهنیبرود یاهنیبرود یریوصت (  (  یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح  ، ، نیمات نیمات ناونع : : ناونع
(( هتسبرادم هتسبرادم
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دابیات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابیات یرادرهش  کالما  دص  هدام  نویسیمک  کالما و  تاعالطا  دورو  جارختسا و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096272000020 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابیات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متیآ 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دابیات یرادرهش  کالما  دص  هدام  نویسیمک  کالما و  تاعالطا  دورو  جارختسا و  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9591834416 یتسپ :  دک  دابیات ،  یرادرهش  دابیات  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54522268-051  ، 54522265-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54522270-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6237374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک کت  تن  تاد  عماج  اسکت 123 + ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003119000133 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ءارآ ماگارف  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  هربراک  کت  تن  تاد  عماج  اسکت 123 + ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ءارآ ماگارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  سراف - ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146796555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  نانتتفه  راولب  یادتبا  ناتسلگ  نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37313040-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37317037-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش کالما   کالما دصدص   هدام   هدام نویسیمک   نویسیمک وو   کالما   کالما تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   جارختسا   جارختسا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1616

هربراک هربراک کتکت   تنتن   تاد   تاد عماج   عماج اسکت  123123 + + اسکت ناونع   ناونع یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپو  ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  امتح  هک  تسویپ  هحفص  راهچ  ساسا  رب  هلاس  کی  لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هسیاقم مدع  ربارب  لاسرا  مدع  ددرگ 

1101091471000184 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ددرگ  هناماس  تسویپو  ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  امتح  هک  تسویپ  هحفص  راهچ  ساسا  رب  هلاس  کی  لاوریاف  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم زاگ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم  یروف  زاین  خیرات  دنریگ  یمن  رارق  هسیاقم  دروم  دننکن  لاسرا  ار  تسویپ  حرش  هک  ییاه 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس تسویپو   تسویپو ددرگ   ددرگ ءاضماو   ءاضماو رهم   رهم هدننک   هدننک نیمات   نیمات طسوت   طسوت امتح   امتح هکهک   تسویپ   تسویپ هحفص   هحفص راهچ   راهچ ساسا   ساسا ربرب   هلاس   هلاس کیکی   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
هسیاقم هسیاقم مدع   مدع ربارب   ربارب لاسرا   لاسرا مدع   مدع ددرگ   ددرگ
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یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قبط  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تخاس و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000124 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یجاتسا  سدنهم  یاقآ  یلخاد 321  هرامش 87700004  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تخاس   تخاس ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6237565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دنیارف  لیذ  تاصخشم  اب  قباطت  مدع  تروص  رد  تسا  یهیدبزا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   FireWall هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09122617293 درگ یم  فقوتم  دشاب  هک  یا  هلحرم  ره 

1101003815000053 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب قباطت  مدع  تروص  رد  تسا  یهیدب  دیامن  مادقا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   FireWall هاگتسد کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم ددرگ 09122617293  یم  فقوتم  دشاب  هک  یا  هلحرم  ره  رد  دنیارف  لیذ  تاصخشم 

3149679651 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرهطم نابایخ  یادتبا  - ناگدازآ نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505288-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521085-026 :: 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

طخ6237448 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  ، دیرخ هژورپ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهره ردرد   دنیارف   دنیارف لیذ   لیذ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطت   قباطت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تسا   تسا یهیدبزا   یهیدبزا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     FireWallFireWall هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
0912261729309122617293 درگ درگ یمیم   فقوتم   فقوتم دشاب   دشاب هکهک   یایا   هلحرم   هلحرم

2020
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F OPRA GAS TURBINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005560 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 115 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضاقت قباطم  تسیاب  یم  ناگدنشورف  دشاب و  یمن  رظندم  هدش  هئارا  دک  ناریا  قیقد ، دک  ناریا  هئارا  رد  داتس  هناماس  لکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 2  تخادرپ  درادن .  تخادرپ  شیپ  .دراد  ینف  یسرزاب  .دنیامن  لاسرا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لک و  تمیق  تسویپ ،

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

23942607-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F OPRA GAS TURBINEP/F OPRA GAS TURBINE ناونع : : ناونع 2 12 1
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 ( گراخ 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 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج هاگورین  یتظافح  هلر  هاگتسد  بویعم 40  یاه   LCD ضیوعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094395000194 زاین :  هرامش 

کراخ هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 40 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح 3 ندومن  همیمض  تارغت /  نیرخآ  یهگآ  سیسأت و  یهگآ  ندومن  همیمض  هناماس /  رد  نآ  یرازگراب  تسویپ و  لودج  ندومن  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت تهج  وگخساپ  صخش  لیابوم  هرامش  رکذ   / یسراف نابز  هب  طبترم  یراک  هموزر  هحفص 

7546113116 یتسپ :  دک  گراخ ،  هراق  تالف  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  گراخ  هریزج  رهشوب  کراخ ،  هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23946274-021  ، 23946101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33822706-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6237359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهاگتسیا یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003086000090 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

رظان دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746913411 یتسپ :  دک  راصح ،  هخرس  کراپ  لخاد  ینیسای  دیهش  نابوتا  سراپ  نارهت  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77355781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77332400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج هاگورین   هاگورین یتظافح   یتظافح هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   4040 بویعم   بویعم یاه   یاه   LCDLCD  ضیوعت ضیوعت ناونع : : ناونع 2222

اهاه   00 اگتسیا اگتسیا یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 2323
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عیزوت پاچ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ---- تسویپ تاصخشم  اب   KEB تکرش ناملآ  تخاس  ویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090783000044 زاین :  هرامش 

عیزوت پاچ و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یژایلآ  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KEB یتراجت مان   KEB COMBIVERT F5-MULTI لدم  AC روتوم رود  لرتنک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  .تسا  هباشم  دک  ناریا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیدرورف 1402 روتکاف 30  تخادرپ 

1816718868 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  مظعا  هللا  یلو  دجسم  یوربور  ییاجر  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55502107-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55004132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ACAC  روتوم روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2424
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سراپ زاگ  تفن و  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 01 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THEBEN PLC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006201 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(PLC  ) یزیر همانرب  لباق  یقطنم  رلرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
(PLC  ) یزیر همانرب  لباق  یقطنم  رلرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

(PLC  ) یزیر همانرب  لباق  یقطنم  رلرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  یلام  ینف و  داهنشیپ  رد  دیاب  هدنزاس  روشک  تکرش و  مان 

.دنشاب یمن  دات  دروم  ناونع  چیه  هب  دنه  نیچ و  یاه  روشک  تخاس  یاه  الاک 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THEBEN THEBEN PLCPLC ناونع : : ناونع 2525

گنیتیف گنیتیف ناونع : : ناونع 2626
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تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110296  هرامش  ...گنیتیف ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985009254 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تس 30 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

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

تس 50 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

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

تس 50 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

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

تس 60 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 90 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 8/2 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 60 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 20 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 1/9 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 

هخاش 25 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 25 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 1/9 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 20 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
یقازر ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 25 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 2/3 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 

باردنا
هخاش 30 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 32 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 2/9 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 

هخاش 40 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 32 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 6 راشف تماخض mm 1/8 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 45 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک  طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  ، دیرخ هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرب

1101005265000062 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

مدع تروص  رد  .دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  سپس  هدومن و  ءاضما  رهم و  لیمکت ، ار  مرف 25 )  ) ءاهب مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   : :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  کرادم  .دش  دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  رظن  دروم  تساوخرد  هب  یراذگراب 

3149914181 یتسپ :  دک  جرک ،  یزکرم  یرادرهش   - لالب راولب  - دیحوت نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35892267-026  ، 35892-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرهب هرهب هلحرم   هلحرم اتات   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   میرح   میرح هبهب   زواجت   زواجت وو   زمرق   زمرق غارچ   غارچ زازا   روبع   روبع فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ،، دیرخ دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یرادرب یرادرب

2727
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : CAMERON TANDEM BOOSTERS اضاقت : حرش   08-22-0145110 هرامش : دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009261 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا ، TANDEM، ALSTOM راخب نیبروت  لرتنک  دحاو  هدش  هیلخت  لایس  عطاقتم  نایرج  رلوک  بآ  هجرد  هعطق ، گنیتیف ، الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4148615-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CAMERON TANDEM BOOSTERSCAMERON TANDEM BOOSTERS دیرخ :  :  دیرخ یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 2828
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6237087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003552 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 
ددع 55 دادعت : 

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

الاک 09173730974 لاسرا  دات و  زا  سپ  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 – یتناراگ هناماسردروتکاف - تبث  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000628 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 2 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  داتزا  سپ  دادرارق  ساسارب  تخادرپ   - هناماسردروتکاف تبث  ، یتناراگ والاک  تلاصا  ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نارحب  دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - شورف زا  سپ  تنامض  تامدخ و  یاراد  - هدننک نیمات  طسوت  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتولف   رتولف ناونع : : ناونع 2929

  – یتناراگ یتناراگ هناماسردروتکاف - - هناماسردروتکاف تبث   تبث هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل  - - قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیلپوکایرآ دنرب  یناشن  شتآ  چنیا   3/4 لیرزوه لزانرس  وددع  دادعت 4   ( sens ای وکفن  دنرب (  روتکتد  تست  یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یترصن 82032014 سانشراک 

1101094897003618 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ایناپسا  هدنزاس  روشک   AG FIRE SPRINKLER هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SB112901S000 لدم  in 4\3 زیاس یدالوف  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 
کیرتکلا نیپسا  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-SI لدم دود  روتکتد  تست  یرپسا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربنهآ6237339 یچیق  لیب ، قیرح ، کسام  ، قیرح کنیع   ، یسرزاب تسیا  ولبات   ) قیرح ءافطا  مزاول  دیرخ 
( ....و

هحفص 34) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ چنیا   چنیا   3/43/4 لیرزوه لیرزوه لزانرس   لزانرس وو    (  ( senssens ایای   وکفن   وکفن دنرب (  (  دنرب روتکتد   روتکتد تست   تست یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندوب یلصا  تنامض  اب  دینک  تسویپ  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  طقف و  هکبش -  قرب و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000197 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هقلح یلصا 3  تنامض  اب  دنارگل   6 تک هکبش  لباک  هقلح --  کی  قرب 2/5*3  لباک  هقلح --  کی  قرب 4*3  لباک  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف رد  ندرکن  تکرش  هلزنم  هب  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  یراک -  زور  هیوست 10 جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  دشابیم و 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندوب ندوب یلصا   یلصا تنامض   تنامض اباب   دینک   دینک تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط طقف   طقف وو   طقف   طقف وو   طقف   طقف هکبش -  -  هکبش وو   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 3232

(( هیذغت هیذغت عبنم   عبنم )) رواپ رواپ سیکو   سیکو سوم   سوم رتوپیماک   رتوپیماک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  یبناج  هیذغت  عبنم  ) رواپ سیکو  سوم  رتوپیماک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092923000147 زاین :  هرامش 

نیما ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

عجرم  MULTI MEDIA CONNECT یتراجت مان  یددع  هتسب 1   PVC و LSZH شکور سنج   m 0/5 لوط  CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MULTI MEDIA CONNECT هدنزاس

ددع 50 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   LX3 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ییایرآ راپسب  دبرهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  راپسب  دبرهم  هدنزاس  عجرم  دبرهم  یتراجت  مان  رمیلپ  سنج   RC لدم پیز  میس  قرب  شکور  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   Keyboard K120 002508-920 لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
شیک زادرپ  تینما  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  زادرپ  تینما  ناماس  هدنزاس  عجرم   SA4W لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   GH22LS40 لدم  SATA رتیار ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
سراپ تراجت  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  تج  رزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SNBC BTP-3310  - لدم نز  لبیل  رتنیرپ  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  - هدنشورف اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هژاریت قرب  ظفاحم  یلیلخ 09137941709و  سدنهم  دشاب  ینف  سانشراک  دات  دروم 

8148653141 یتسپ :  دک  ناتسلبنس ،  هچوک  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455051-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34461034-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

fa.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتورکیم   RF رپمج - 

یکیتسالپ  شکور  اب  یتناس  یزلف 20  پریات  - 
 C5C لدم  MIMOSA ویدار - 

 RJ45 روتکناک - 
یهگا رد  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمخفا  36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RJ45RJ45 روتکناک   روتکناک - -   C5CC5C  لدم لدم   MIMOSAMIMOSA  ویدار ویدار یکیتسالپ   - - یکیتسالپ شکور   شکور اباب   یتناس   یتناس   2020 یزلف   یزلف پریات   پریات کیتورکیم   - - کیتورکیم   RFRF  رپمج رپمج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

کرمگ کرمگ لوکساب   لوکساب یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ رب  یژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ  لوکساب  یرون  ربیف  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000081 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFASCMPB6 لدم هکبش   SC duplex SM\MM روتپادآ الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 16 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یس  فا  یپ  یتراجت  مان   port 2 لدم راکور  هکبش  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   LGONET یتراجت مان   LRE-09-45 لدم  cm 60 قمع  45x60 cm داعبا تینوی  کر 9  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-U لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

کین یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  شرب  کین  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هسیک   NB193/SC/3 لدم  m 3 لوط  SC لتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 
شرب

ددع 20 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

مان یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  EXTALCT129125 لدم ینوریب  راد  رومرآ  دم  لگنیس  روک  هکبش 12  یرونربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC یتراجت

هقلح ( لور )1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-D لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  لارآ  یتراجت  مان   PORT 96 لدم یراوید  یرون  ربیف  عیزوت  هاگتسد   350x300x110 mm ینمیا لفق  اب  یرمیلپ  یرونربیف  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 

نایناریا طابترا  لارآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  طابترا  لارآ 
تس 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 10 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: 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 
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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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  - Kvm switch Usb-Vga 2port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000898 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/20 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ   / PLC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000760 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هنیرف هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 1001   PLC هعطق تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6GK7443-5DX04-0XE0 لدم  PLC هعطق تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دزی ینامتخاس  یتعنص و  دالوف  درون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   CP 343-1 لدم  PLC هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  / / PLCPLC ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000762 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800DK-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-FD4449ETRS لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-FD4013NT لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  نئورت  یتراجت  مان   TCS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طخ6237448 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  ، دیرخ هژورپ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // یربیاس یربیاس عافد   عافد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایور رهشون  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ....و ربنهآ  یچیق  لیب ، قیرح ، کسام  ، قیرح کنیع   ، یسرزاب تسیا  ولبات   ) قیرح ءافطا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004021000052 زاین :  هرامش 

نایور رهشون  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نمیا تخود  شوپ  نت  هدننک  هضرع  عجرم  نمیا  تخود  شوپ  نت  هدنزاس  عجرم  یتس  هتسب 1   XL زیاس یا  هبنپ  سنج  یماظن  راولش  زولب و  تس  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651664959 یتسپ :  دک  یمیرک ،  نیدلادامع  دیهش  نابایخ  رهشون - ناردنزام - رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52326166-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52326172-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

طخ6237448 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  ، دیرخ هژورپ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( ....و ....و ربنهآ   ربنهآ یچیق   یچیق لیب ، ، لیب قیرح ، ، قیرح کسام   کسام ،، قیرح قیرح کنیع   کنیع  ، ، یسرزاب یسرزاب تسیا   تسیا ولبات   ولبات  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اراتسآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصناب  هارمه  هاگتسد  دادعت 2  هب  رتم  لوطب 4 یقرب  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050208000080 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  اراتسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
متوت ایرآ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   ATTEC یتراجت مان   m 5 زیاس  V 230 لدم تباث  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هارو  بصناب  هارمه  هاگتسد  دادعت 2  هب  رتم  لوطب 4 یقرب  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391943143 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یرادرهش  - یرادنامرف نادیم  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44822025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44822031-013 :: 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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصناب   بصناب هارمه   هارمه هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت هبهب   رتم   رتم 44 لوطب   لوطب یقرب   یقرب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص 3- تسیمازلا دیدزاب  - تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل  فیدر  44 قبط هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 51  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد تسویپ 

1101001010000418 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   COMPUTAR یتراجت مان   50MMF1.4IR-5 لدم هتسبرادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 51 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا نسح  یاه  هنیزه  هیلک  تسیمازلا - دیدزاب  - تسویپ ینف  تاصخشم  یفیدر  تسیل 44 قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 51  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا 09122215740- تاعاس  دیدزاب  هدننک  گنهامه  ینف و  حیضوت  دیرخ ----- سانشراک   09126948955  - تسا هدننک  نیمات  هدهعب  راک 

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

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

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هحفص   هحفص 33-- تسیمازلا تسیمازلا دیدزاب   دیدزاب -- تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل فیدر   فیدر 4444 قبط قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   5151 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دراد دراد

4141

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

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

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

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

6237316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیلف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 
1201001036000610 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا سپسپ   زور   زور تسیب   تسیب هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیلف   لیلف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت

4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذکشا رد  tbs هاگتسیا نیبرود 12  ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000432 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاره قفاب و  ناکدرا  یحاونرد  tbs هاگتسیا  12 نیبرود ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000433 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا   1212 نیبرود   نیبرود وو   ییانشور   ییانشور تهج   تهج کیئاتلووتف   کیئاتلووتف متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا   1212 نیبرود نیبرود وو   ییانشور   ییانشور تهج   تهج کیئاتلووتف   کیئاتلووتف متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

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

طخ6237448 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  ، دیرخ هژورپ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6237280 مزال ،  یشک  لباک  عاونا  -....( NVR نیبرود ،   ) یزادنا هار  بصن و  نیمأت ،  یحارط ،
هکبش تاموزلم   IP نیبرود

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس6237594 تازیهجت  لیوحت  بصن و  یزادناراب ، لمح  تخاس ، نیمأت ، یحارط ،  ، لماش دیرخ 
ناتسوب تسپ  نامتخاس OCC و  هاگتسیا و  ود  قیرح  مالعا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

طخ6237448 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  ، دیرخ هژورپ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

زا 55 ھحفص 39 

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


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

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

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

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

6237547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قباطم  قیرح  افطا  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000215 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم   EURO SAFETI یتراجت مان   EURO لدم طسوتم  زیاس  یناشن  شتآ  سابل  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سرگاز روانف  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   TACCONI یتراجت مان   XL زیاس افلآ 7  لدم  هبعج  یموینیمولآ  سنج  قیرح  دض  یناشن  شتا  سابل  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ6237087 تسیل  قبط  هحفص 24)رتولف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تبث6237107 هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک 
 – یتناراگ هناماسردروتکاف -

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ربنهآ6237339 یچیق  لیب ، قیرح ، کسام  ، قیرح کنیع   ، یسرزاب تسیا  ولبات   ) قیرح ءافطا  مزاول  دیرخ 
( ....و

هحفص 34) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6237547( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قباطم  قیرح  افطا  هحفص 8)سابل  قیرح  ( قیرح

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

متسیس6237594 تازیهجت  لیوحت  بصن و  یزادناراب ، لمح  تخاس ، نیمأت ، یحارط ،  ، لماش دیرخ 
ناتسوب تسپ  نامتخاس OCC و  هاگتسیا و  ود  قیرح  مالعا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا تسویپ (  (  تسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم قیرح   قیرح افطا   افطا سابل   سابل ناونع : : ناونع 4545

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6237403 تظافح  یالاک  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یدادما  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000203 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE
تس 17 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک یاهبوروتکافرد  یتناراگدیقو  تسا  هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرش  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  داتزا  سپ 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

تسویپ6237136 تسیل  قبط  یدادما  تازیهجت  هحفص 41)مزاول و  روتکتد  ( روتکتد

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

یناشن6237389 شتآ  چنیا   3/4 لیرزوه لزانرس  و   ( sens ای وکفن  دنرب (  روتکتد  تست  هحفص 24)یرپسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یدادما   یدادما تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریادام یتناراگ  اب   TCL نویزولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000199 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تروص رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دینک و  یرازگراب  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  طقف و   TCL55C635SMART QLED 55inch TV - 

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  دوشیم و  یقلت  هناماس  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مدع 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست 12  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: 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

6237235- تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل  فیدر  44 قبط هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 51  هیهت و 
دراد تسویپ  هحفص  3- تسیمازلا دیدزاب 

هحفص 35) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6237280 مزال ،  یشک  لباک  عاونا  -....( NVR نیبرود ،   ) یزادنا هار  بصن و  نیمأت ،  یحارط ،
هکبش تاموزلم   IP نیبرود

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6237355tbs هاگتسیا نیبرود 12  ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  هحفص 35)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6237356tbs هاگتسیا  12 نیبرود ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  هحفص 35)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6237394 رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریادام6237412 یتناراگ  اب   TCL هحفص 11)نویزولت نیبرود  ( نیبرود

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

موتاینارک6237585 تس  یپوکساراپال و  هحفص 5)متسیسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناریادام ناریادام یتناراگ   یتناراگ اباب     TCLTCL نویزولت   نویزولت 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 " ) " ) 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

متسیس و6237662 یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ ، یزادنا ،  هار  بصن و  لمح ،  ، نیمات
( هتسبرادم یاهنیبرود  یریوصت (  یتراظن  تازیهجت 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  قباطم  هفاضا  تازیهجت  تاصخشم و  اب   Tandberg لانرتسکا ویارد  Tape-2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.رکشت اب 

1101001059000050 زاین :  هرامش 
ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  قباطم  هفاضا  تازیهجت  تاصخشم و  اب   Tandberg لانرتسکا ویارد  Tape-2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یورسخ سدنهم  یاقآ  یلخاد 818  هرامش 88770921-9  اب  زاین  تروص  رد  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  دوش و  هعجارم  تسویپب  تسا  دنمشهاوخ  .رکشت  اب 

دنیامن لصاح  سامت 

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.رکشت .رکشت اباب   تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم هفاضا   هفاضا تازیهجت   تازیهجت وو   تاصخشم   تاصخشم اباب     TandbergTandberg  لانرتسکا لانرتسکا ویارد   ویارد TapeTape -- 22 ناونع : : ناونع 4848

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

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6237314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  هنازخ  دحاو  یدنب  هسفق  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000112 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6237122 تسویپ  قباطم  هفاضا  تازیهجت  تاصخشم و  اب   Tandberg لانرتسکا ویارد  Tape-2
.رکشت

هحفص 43) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

.تسویپ6237314 لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  هنازخ  دحاو  یدنب  هسفق  هحفص 43)هژورپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6237406، ترودک رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ 
هناماس قرب  یزاس  هریخذ  متسیس  نویسادنوف  اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC

یرارطضا نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6237493 هارو  بصناب  هارمه  هاگتسد  دادعت 2  هب  رتم  لوطب 4 یقرب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 35) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاحیضوت   تاحیضوت وو   اهالاک   اهالاک قباطم   قباطم هنازخ   هنازخ دحاو   دحاو یدنب   یدنب هسفق   هسفق هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4949
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هگرب  هحورطم  تاصخشم  اب   DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000177 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

نارهت ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یهگا  نیا  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  تعاس 15  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس 

زبس هخاش   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  هتفه  ود  تعاس 15  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  مالعتسا 

6237426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.500.000.000  غلبم 

هناماس 2001092197000031 لایر -  نیمضت 925.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  داهج  نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  سردآ   :: سردآ سردآ

04134449021  - 88969737-02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هگرب   هگرب هحورطم   هحورطم تاصخشم   تاصخشم اباب     DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 5050

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یراذگراب  یمازلا و  یتیوه  کرادم  هارمهب  اهب  مالعتسا  مرف  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001521000076 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
iRACK یتراجت مان   TRS-1142pw لدم  cm 196/5 عافترا  80x107 cm داعبا یروت  تشپ  ولج و  برد  هارمه  تینوی  رورس 42  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدنزاس  عجرم  داپ  کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   Powered by TIAM
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  یمازلا و  یتیوه  کرادم  هارمهب  اهب  مالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6237133 هگرب  هحورطم  تاصخشم  اب   DL380 G10 هحفص 44)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6237426 هاگتسد  ود  هحفص 44)دیرخ  رورس  ( رورس

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

.دوش6237522 یراذگراب  یمازلا و  یتیوه  کرادم  هارمهب  اهب  مالعتسا  مرف  هحفص 44)لیمکت  رورس  ( رورس

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

.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب وو   یمازلا   یمازلا یتیوه   یتیوه کرادم   کرادم هارمهب   هارمهب اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 5252
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریا گنیک  یامیپاوه  نیباک  زیارشارپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000414 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 666  رپیرکسا  نیباک  عوبطم  هیوهت  متسیس  جنس  راشف  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه  - تاکرادت رابنا  هرادا  لیوحت  - تسویپ تاصخشم  قبط  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - ریا گنیک  یامیپاوه  نیباک  زیارشارپ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب طرش  دیق  یب  ربتعم و  یتناراگ  ییاراد  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن 

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

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6237067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتنپ ولو  لزید   ECU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002762 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   CUMMINS هدنزاس عجرم  ردنلیس  یتعنص 6  یلزید  روتوم  دربراک   programmed ECU QSK60-G4 لماک روسنس  الاک :  مان 

راس هیاس  تعنص  دیلوت و  یللملا  نیب  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپیرکسا رپیرکسا نیباک   نیباک عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس جنس   جنس راشف   راشف هعطق   هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5353

اتنپ اتنپ ولو   ولو لزید   لزید   ECUECU ناونع : : ناونع 5454
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6237142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288005709 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 26 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 

ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 
تس 18 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هاوگ هدننک  هضرع  عجرم  ووه  نویماک  داب  متسیس  یسیطانغم  پاپوس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

5555
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32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288005715 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 

هکشب 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

رپیرکسا6237039 نیباک  عوبطم  هیوهت  متسیس  جنس  راشف  هعطق  هحفص 46)روسنس  روسنس  ( روسنس

وردوخ وردوخ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5656
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتنپ6237067 ولو  لزید   ECU(46 هحفص روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا6237142 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 46) روسنس  ( روسنس

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

وردوخ6237185 هحفص 46)تاعطق  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

تروپ6237399 ود   KVM هحفص 26)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

حرش6237558 قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت 
تسویپ

هحفص 26) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

ناریادام6237412 یتناراگ  اب   TCL هحفص 11)نویزولت نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یناریا  گنیروتینام  لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000180 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یناریا   یناریا گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 5757
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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 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام ) - سوم - دروبیک - سیک ) لماک رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000078 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  طقف   - یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشابیم  لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعب  لیوحت  لمخ و  هیارک  دشاب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یتسیاب 

راجن 09154837110 سدنهم  تاصخشم  تباب  سامت  هرامش 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام ) ) روتینام -- سوم سوم -- دروبیک دروبیک -- سیک سیک )) لماک لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 55 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u4696m9wsjf2d?user=37505&ntc=6237151
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6237151?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مالعتسا 2333  قباطم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 

 . دشاب زا 32  دحاو  کی  تمیق 
1201001083000321 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدش تسویپ  مالعتسا  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  32 دادعت : 

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

روپدارم  021/27823563 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق دوشیمن   دوشیمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دقاف   دقاف یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد هبهب   تسویپ   تسویپ مالعتسا  23332333   مالعتسا قباطم   قباطم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب   3232 زازا   دحاو   دحاو کیکی  
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مالعتسا 2332  قباطم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 

دشاب هد  زا  کی  تمیق 
1201001083000322 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب هد  زا  کی  تمیق  تسویپ  مالعتسا  قباطم  - 

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

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

روپدارم  021/27823563 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم6237141 دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یناریا  گنیروتینام  هحفص 50)لاتف  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6237151 تاصخشم  قبط  روتینام ) - سوم - دروبیک - سیک ) لماک رتویپماک  هاگتسد  هحفص 50)دیرخ 2 روتینام  ( روتینام

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

یراذگراب6237198 روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسویپ  مالعتسا 2333  قباطم  روتینام 
 . دشاب زا 32  دحاو  کی  تمیق  دوشیمن  هداد  رثا  بیترت  هدش 

هحفص 50) روتینام  ( روتینام

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

هدش6237200 یراذگراب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسویپ  مالعتسا 2332  قباطم  روتینام 
دشاب هد  زا  کی  تمیق  دوش .  یمن  هداد  رثا  بیترت 

هحفص 50) روتینام  ( روتینام

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

هحفص 17)گنیتیف6237447 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تمیق تمیق دوش .  .  دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دقاف   دقاف یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد هبهب   تسویپ   تسویپ   23322332 مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هدهد   زازا   کیکی  

6060
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6237235- تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل  فیدر  44 قبط هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 51  هیهت و 
دراد تسویپ  هحفص  3- تسیمازلا دیدزاب 

هحفص 35) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس و6237662 یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ ، یزادنا ،  هار  بصن و  لمح ،  ، نیمات
( هتسبرادم یاهنیبرود  یریوصت (  یتراظن  تازیهجت 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هربراک6237374 کت  تن  تاد  عماج  اسکت 123 + ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهم6237484 هدننک  نیمات  طسوت  امتح  هک  تسویپ  هحفص  راهچ  ساسا  رب  هلاس  کی  لاوریاف  سنسیال 
هسیاقم مدع  ربارب  لاسرا  مدع  ددرگ  هناماس  تسویپو  ددرگ  ءاضماو 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6237554 تاعالطا  قبط  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تخاس و  ، هحفص 13)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرش6237558 قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت 
تسویپ

هحفص 26) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد6237316 یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیلف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت 
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست  دوش  یمن 

هحفص 35) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 55 ھحفص 55 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 8 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 8 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)

