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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

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

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشود  1717   هبنشود 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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5656))

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

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

زا 62 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 38

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

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

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

زا 62 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( 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 0  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

زا 62 ھحفص 3 
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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 :

زا 62 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " 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

زاورپ6249950 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249950 :: هرازه هرازه تعاس 17دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاورپ تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت ناریا و  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم –  خ  دابآرهم –  هاگدورف  : سردآ : فلا : یاهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
63148289

63148289 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاورپ زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنک   لوسنک وو   گنیچیئوس   گنیچیئوس هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 62 ھحفص 5 
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وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-183-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  رخآ  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میله لاقتنا  لرتنک و  یزکرم  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

لایر  50.000.000 نیمضت :

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمویلک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

یلخاد 2385  02433790593 :: 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

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/11/18   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250373 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت ) تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   3,731,000,000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  ای  ینابیتشپ  تامدخ  تاموزلم و  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  یاه  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم 4  هبتر  زوجم  نتشاد 

تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یتارباخم و 
نوماریپ تظافح  یکیزیف و  تینما  عوضوم  اب  اتفا  یهاوگ  هیارا 

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام  هداج  رهشرهم  جرک   :: سردآ سردآ

02633266135 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میله میله لاقتنا   لاقتنا وو   لرتنک   لرتنک یزکرم   یزکرم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

تراظن تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس  ) ) گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( یریوصت یریوصت
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نمهب هورگ  هب  هتسباو  لزید  نمهب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

05 :: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  زور  تدم 7  هب  هزور  همه  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هصقانم دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب  تهج  یرادا 

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

6250502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: مالقا زا  یهجوت  لباق  دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربارکسا لماش  یتعنص  تفاظن  تازیهجت  شوج و --- ......  زرف  شارت  هاگتسد  لماش  تالآ  نیشام  روتینام و 2 - لیرزوه  تناردیه  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  - 1

 ..... باتامرگ لماش  یشیامرگ  تازیهجت  - 4  ...- و

دشابیم راتخم  ناونع  ره  هب  یلک و  یکیکفت و  روطب  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش  .دشابیم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  رشن  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لزید نمهب  تکرش  مهد  تمکح  یبونج  یانیس  نبا  نابایخ  زربلا  یتعنص  رهش  نیوزق  رد  عقاو  هناخراک  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب   :: سردآ سردآ
( دیرخ دحاو  )

02832227389 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هاگتسد هاگتسد لماش   لماش تالآ   تالآ نیشام   نیشام - - 22 وو   روتینام   روتینام لیرزوه   لیرزوه تناردیه   تناردیه لماش   لماش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت - - 11 مالقا : : مالقا زازا   یهجوت   یهجوت لباق   لباق دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 .....  ..... باتامرگ باتامرگ لماش   لماش یشیامرگ   یشیامرگ تازیهجت   تازیهجت - - 44  ...-  ...- وو ربارکسا   ربارکسا لماش   لماش یتعنص   یتعنص تفاظن   تفاظن تازیهجت   تازیهجت وو --- ......  --- ......  شوج   شوج زرف   زرف شارت   شارت
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011111-01: هصقانم هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش هصقانم  رد  تکرش  دانسا  دیرخ  تلهم   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هام 1401 نمهب  خروم 23  هبنشکی  زور   17:00

هدیازم هصقانم   :: عبنم زورعبنم تعاس 16:00  تاداهنشیپ  لیوحت  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هام 1401 نمهب  خروم 30  هبنشکی 

6249723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ریز  طیارش  ساسا  رب  یا  هلحرم  ود  ماع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یتارباخم  زکرم  لیابوم  نلاس  ینارمع  تایلمع  هب  طوبرم  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  هصقانم  عوضوم 

لداعم دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  لایر ) نویلیم  داتفه  دصناپ و   ) لایر هصقانم 570000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک لوا  شقن  تکرش  کناب  تسپ  هرامش 39222010028673427201  باسح  هب  زیراو  تهج  هدرپس 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

نیمأت هریجنز  دحاو   09125052634 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001031000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249728 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویتکا  تازیهجت  تنامض  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

ویتکا تازیهجت  تنامض  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   14,460,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نواعت هعسوت  کناب  کالپ 14 ـ  رفظم ـ  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب ـ  نابایخ  نارهت ـ   ، 1416931194 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیابوم لیابوم نلاس   نلاس ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

ویتکا ویتکا تازیهجت   تازیهجت تنامض   تنامض وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66
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ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایرزا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249982 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یریگ  نابیتشپ  تازیهجت  دیرخ  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف  سردآ  فلا  یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

63148286 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف ۱۹ یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R10/1401/014 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 155/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 7/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع -  هب  ناگنک  هداج   20 رتمولیک - ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

سامت 02141934- زکرم   07731466283-07731466287 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هچراپکی   هچراپکی یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 77

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دودحم  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13799661 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تت لباک  لیوحت  ربارب  رد  یتارباخم  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ6249950 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه6250379 نا  یارجا  اه و  نیبرود  ییامناج  تکرش ،  یاه  نیبرود  هکبش  یشک  لباک  هحفص 13)یراکنامیپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250147 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا هناوتسا  خیم و  لگ  ریگتعرس  لیبق  زا  هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یارجا  بسن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

لباک لباک لیوحت   لیوحت ربارب   ربارب ردرد   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا وو   خیم   خیم لگلگ   ریگتعرس   ریگتعرس لیبق   لیبق زازا   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 62 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yw2dvkvg8m943?user=37505&ntc=6250097
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6250097?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m98g2w47hel43?user=37505&ntc=6250147
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6250147?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 15  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250165 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک   هبنش  هس  زو   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ هقطنم  حطس  رباعم  هبل  کت  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/798/559/018 دروارب :

هام  6 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   540/000/000 نیمضت : 

هام هس  اهداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

اه دادرارق  دحاو  راهچ -  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  ریبکریما  راولب  یادتبا  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 253  3-38310501 :: نفلت :: //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250302 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  ولبات و  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

حطس حطس رباعم   رباعم هبل   هبل کتکت   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 111 1

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 62 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/34ttyumu5cqyv?user=37505&ntc=6250165
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6250165?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xmt6yaqw56t73?user=37505&ntc=6250302
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6250302?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنجریب شزومآ 04  زکرم  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249724 :: هرازه هرازه زوردکدک   نامه  تعاس 14   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

720  ) یزاریش دایص  دبهپس  دیهش  هژورپ  زاف 3  کولب   78 یراخب ،  یاه  هلول  برد و  مک  بصن  یدنب  بیش  یراکنامیس  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یدحاو

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنجریب نکسم 04  ینواعت  تکرش  شترا  یگنسهوک  عمتجم  یبسامهط ، لیلخ  دیهش  نابایخ  ملعم  نابایخ  دنجریب  یناشن  هب  هعجارم   :: سردآ سردآ

پاستاو 09151600037  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/11/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تبون   ) هخرک نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  سکمیات )  ) ددرت لرتنک  هاگتسد  دیرخ  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 500/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراخب یراخب یاه   یاه هلول   هلول وو   برد   برد مکمک   بصن   بصن یدنب   یدنب بیش   بیش یراکنامیس   یراکنامیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

(( سکمیات سکمیات  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد 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 62 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n2l6t4pj2eyer?user=37505&ntc=6249724
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شخپوراد تاجناخراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  زا 1401/11/17   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250379 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه نا  یارجا  اه و  نیبرود  ییامناج  تکرش ،  یاه  نیبرود  هکبش  یشک  لباک  یراکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 700.000.000  تنامض 

لوا هقبط  شخپ  وراد  نابایخ  جرک -  نارهت  نابوتا  رتمولیک 18   :: سردآ سردآ

(4298  ) 44986815 :: 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

قاتا6250373 هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه نانا   یارجا   یارجا وو   اهاه   نیبرود   نیبرود ییامناج   ییامناج تکرش ،  ،  تکرش یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک یراکنامیپ   یراکنامیپ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 62 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودبداتس سکمرآ  کرادم  لرتنک  عماج  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرنزا  یرادهگنو  اقترا  هعسوت  ینابیتشپدادرارق  داقعنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراکدادعترد تیدودحم 

1101003000000052 زاین :  هرامش 
ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هلحرم 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052249-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افگم یکمایپ  لنپ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000128 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 7000000 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  تکرش  یکمایپ  لنپ  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نودبداتس نودبداتس سکمرآ   سکمرآ کرادم   کرادم لرتنک   لرتنک عماج   عماج هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرنزا   مرنزا یرادهگنو   یرادهگنو اقترا   اقترا هعسوت   هعسوت ینابیتشپدادرارق   ینابیتشپدادرارق داقعنا   داقعنا ناونع : : ناونع
ربراکدادعترد ربراکدادعترد تیدودحم   تیدودحم

1616

افگم افگم یکمایپ   یکمایپ لنپ   لنپ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرپ یراد  لته  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دنرب  رکذ  // دشابیم هباشم  دکناریا  // تسویپ یاضاقت  حرش  قبط 

1101092179001808 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دنرپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 2   DVD-9 GB عون دیوردنا  یسیون  همانرب  شزومآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب اضما  رهم و  یاراد  هدش  پیات  هناگادج  امازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هجرد 1/ یلخاد  دیلوت  امازلا  / تسویپ اضاقت و  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیلاعف هطیح  رد  / هصقانم زا  فذح  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  / ییاشگزاب زا  دعب  زور  یلام 30 داهنشیپ  رابتعا  / دشابیم هباشم  دکناریا  / ددرگ

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53340238-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرپ کرپ یراد   یراد لته   لته رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1818
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ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبایشزراو نانکراک  ددرت  نویساموتاو  بایغ  روضح  ماکحا  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003000000051 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هلحرم 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052249-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک 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 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکاروا کنیلاتم  هلاسکی  تناکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000212 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  هدراو  تراسخ  ددرگیم و  تدوع  کناب  ینف  شخب  دات  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبایشزراو یبایشزراو نانکراک   نانکراک ددرت   ددرت نویساموتاو   نویساموتاو بایغ   بایغ روضح   روضح ماکحا   ماکحا یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1919

لکاروا لکاروا کنیلاتم   کنیلاتم هلاسکی   هلاسکی تناکا   تناکا ناونع : : ناونع 2020
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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 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000204 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیرظان ، یرواد ، یبایزرا ، تراظن ، نایضاقتم مان  تبث  لازوپورپ و  مان  تبث  اهحرط .  تبث  لماک  دنیآرف  یعوضوم -  یدنب  عتسد  رتافد و  یشهوژپ  یاهحرط  تیریدم  - 

عماج تاشرازگ  ، هجدوب میسقت  تیریدم  ، رتافد اهحرط و  یدنب  هجدوب  ، اهتخادرپ یلام و  تیریدم  ، یراتساریو ، حرط
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جلخرصان 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2 12 1
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: 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 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

6250245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف لصاح  سامت  نفلت 09193124674  هرامش  اب  زاینتروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  هدافتسا  هباشم  دک  ز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000493000182 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  نفلت 09193124674  هرامش  اب  زاینتروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  هدافتسا  هباشم  دک  :: ز  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249901-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  لنسرپ  یراج  یاههدنورپ  دانسا  یزاسلاتیجید  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000235 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مالعا  هناماس  رد  لک  عمج  تروصب  تسیابیم  هک  دشابیم  هحفص  نویلیم  دادعت 2 یارب  تسویپ  مرف  قبط  تمیق  داهنشیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا همان  یفرعم  نتشاد  روضح  هسلج  رد  روضح  تروص  رد  - 

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

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

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا وو   یشک   یشک لباک   لباک تهج   تهج هنایار   هنایار ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت   FZFZ تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 2222

لنسرپ لنسرپ یراج   یراج یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ دانسا   دانسا یزاس   یزاس لاتیجید   لاتیجید وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس کالما  لاوما و  شرامش  تبث و  یناسر و  زورب  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000114 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  داتس  کالما  لاوما و  شرامش  تبث و  یناسر و  زورب  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس کالما   کالما وو   لاوما   لاوما شرامش   شرامش وو   تبث   تبث وو   یناسر   یناسر زورب   زورب هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ( تسا هباشم  دک  ناریا  ) رهشوب تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج  راتسرپ  راضحاو  یتوص  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد تسویپ 

1101095166000305 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   UX560 لدم  GB 4 ادص طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هشارت ابرهک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  رایسرپ  یتراجت  مان   CUI05 1 هاوگ لدم  یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نایربجنر  سایلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SWL10 لدم یناتسرامیب  میس  یب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 
نایربجنر سایلا  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه  - دوش دیق  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحاتف سامت 09173760972  هرامش  - دشاب یم  دیحوت  ناتسرامیب  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  الاک  لیوحت  لحم  - دشاب

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6250644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تسیل  قبط  یشک  لباکو  یرون  ربیف  طابترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005603000060 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

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

تسویپ یاه  تسیل  قبط  یشک  لباکو  یرون  ربیف  طابترا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816983999 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33481529-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480141-054 :: 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

رورس6250246 قاتا  ددع  کی  یزاس  یاهمتسیسدنمشوه  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یشک یشک لباک   لباک وو   یرون   یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ADVANCED ECO FIELBUS COUPLER MODEL:750-377 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WAGO PROFINET IO

Part No: 750-377
SUPPLIER : WAGO

1101097847000546 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   WAGO هدنزاس عجرم   PLC هاگتسد دربراک  لدم 306-750  هدننک  لرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  لماک  قیقد و  حرش  هدهاشم  یارب  افطل  دک  ناریا  ندوب  هباشم  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  هاگتسد هاگتسد دربراک   دربراک هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب  ناتسرامیب  دیرخ  تسا .  هباشم  دک  دنمشوه .  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم 

1101005398000132 زاین :  هرامش 
ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ دنمشوه - : - : دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6249952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   ) Positioner samson تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000956 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازبا داکیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SAMSON هدنزاس عجرم   SAMSON یتراجت مان  لدم 2-3730  یکیتامونپ  ورتکلا  لرتنک  رنشیزوپ  الاک :  مان 

قیقد
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب  یم  تسویپ  ئاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماس  رد  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

.ددرگ یراذگراب  رداص و  تکرش  نآ  گربرسرد  امتح  یتسیابیم  روتکاف  شیپ 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر  )  ) Pos itioner samsonPositioner samson ناونع : : ناونع 2929
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای بیع  هاگتسد  یکینورتکلا  تمواقم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000234 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیدنا تعنص  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   61N215 ینف هسانش  مها  ولیک  رادقم 2   SMD تباث تمواقم  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  مها  ولیک  رادقم 15   MA010110210 ینف هسانش   SMD تباث تمواقم  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462240 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکناکو ییاتود  گنیزوه  + هدننک تیوقت  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد یکینورتکلا   یکینورتکلا تمواقم   تمواقم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

روتکناکو روتکناکو ییاتود   ییاتود گنیزوه   گنیزوه -- هدننک هدننک تیوقت   تیوقت تراک   تراک ناونع : : ناونع 3131
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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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /SPEED MONITOR SYSTEM JAQUET تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000778 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   SPEED MONITOR یتراجت مان  لدم 96.040610.110  یکیرتکلا  تعرس  گنیروتینام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 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 

07731311469-1463-1458

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یکیرتکلا یکیرتکلا تعرس   تعرس گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 3232
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B.W روتکتد یارب  رتلیف  هعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005606 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اناراب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  لویناه  هدنزاس  عجرم   BW یتراجت مان   Max x2 لدم قیرح  مالعا  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

دنمشوه
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ورتپ دیدارف  نیدار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   BW GASALERTMAX XT11 لدم اوه  قلعم  تارذ  یزاسادج  تهج  یتعنص  رتلیف  الاک :  مان 

تعنص ورتپ  دیدارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص 
ددع  10,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم تعنص  ورتپ  دیدارف  نیدار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   MSA ALRAIR 5X لدم اوه  قلعم  تارذ  یزاسادج  تهج  یتعنص  رتلیف  الاک :  مان 

تعنص ورتپ  دیدارف  نیدار  هدننک  هضرع 
ددع  10,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

رتلیف ددع  مادک 10000  ره  فیدر 2 و 3  هاگتسد و  یدورو  هعطق  ددع  لوا 10  فیدر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B.WB.W  روتکتد روتکتد یارب   یارب رتلیف   رتلیف وو   هعطق   هعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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هاشنامرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  رورس  قاتا  تهج  لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیافرد  جردنم 

1101095204000009 زاین :  هرامش 
ناخزیورپ کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیافرد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  تهج  لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  قیرح و  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781141118 یتسپ :  دک  ناخزیورپ ،  کرمگ  هرادا   نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42484226-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42484226-083 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت قیرح ،  ،  قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3434

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

6250518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001646 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AFH-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  تباث  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دات  دروم  یتکرش  دنبکآ و  تاعطق  طقف  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدوب و  یراذگراب  کرادم  ینف  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ رارق  رظن  دم  تامازلا  دراوم  .تسا  یمازلا  یضاقتم  سانشراک  دات  تیور و 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

نالعا6249933 رگشیامن  لرتنک  لناپ  دنمشوه - : قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  دیرخ 
یراوید ریذپ  سردآ  قیرح 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6250246 قاتا  ددع  کی  یزاس  یاهمتسیسدنمشوه  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  تسا / هباشم  دک  ناریا  یراکنامیس /)  کارت  پمپ  تاعطق   ) 0130406 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985009409 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FIBR PPTIC CONNECTOR FC/PC لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 21 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOR ASSY-TOD T/C یتراجت مان   E23 وسوم سکبریگ  کمک   TOD لماک روتوم  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  تسا / هباشم  دک  ناریا  یراکنامیس /)  کارت  پمپ  تاعطق   ) 0130406 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراکنامیس یراکنامیس کارت   کارت پمپ   پمپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس - رتور - سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000447 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس -- رتور رتور -- سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون 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

6249904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091505000260 زاین :  هرامش 

ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ لاور  قبط  هیوستدشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگیم  تدوع  ندوب  بویعم  تروص  رد  دشاب  ناتسرامیب  دات  دروم  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقشوخ  09151811658 دوش ) همیمض  امتح  سامت  نفلت  روتکاف و  شیپ   ) دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  لصا  دشابیم  هاگشناد 

 : یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  کرتا  لپ  زا  دعب  هر  )  ) ینیمخ ماما  نابایخ   – ناچوق ناتسرهش  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9471954643

47224060-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47224060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6250024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000145 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

رتم  27,450 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CCR1036CCR1036 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم   RB2011UiAS-RM لدم هب  کیتورکیم  رتور  هاگتسد  کی  زایندروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000147 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK SIA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB2011 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

رادیاپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا شریذپ  دروم  یلصا  یتناراگ  اب  پملپ و  تروصب  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  اب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هینزه 

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یصوصخ  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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  نیمات  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000097 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  * دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم     RB2011UiAS-RMRB2011UiAS-RM  لدم لدم هبهب   کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   زایندروم   زایندروم ناونع : : ناونع 4040

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 62 ھحفص 33 
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نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140188 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qz.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب کار  زیاس  سیازفا  یزادنا  هارو  بصن  تازیهجت  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاده ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  رتویپماک  سیک  هنایار ALL-IN-ONE و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093935000042 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیمع الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ET2400A لدم  ALL-IN-ONE PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 7  تکرش و  هنیزه  اب  ناتسرامیب  تاموزلم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب  ناتسرامیب   IT سانشراک دیئات  دروم.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  ددرگ .  هعلاطم  تسویپ 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتاب یرتاب کار   کار زیاس   زیاس شیازفا   شیازفا یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک وو     ALL- IN-ONEALL- IN-ONE  هنایار هنایار ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  لیاق  عباطم  تاقلعتم  چیئوس و  مرف  زاین  دروم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000148 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا شریذپ  دروم  یلصا  دنب  هتسب  رد  پملپ و  تروصب NEW-Original و  الاک 

سنسیال هاگتسد و  تهج  یتناراگ  لاس   2

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6250624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  داتس  رد  تنرتنیا  رتسب  رب  سنارفنک  وئدیو  تامدخ  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001003 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

زور 365 دادعت : 
1402/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4444

تنرتنیا تنرتنیا رتسب   رتسب ربرب   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 62 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6249763 عماج  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرنزا  یرادهگنو  اقترا  هعسوت  ینابیتشپدادرارق  داقعنا 
ربراکدادعترد تیدودحم  نودبداتس  سکمرآ  کرادم 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبایشزراو6250030 نانکراک  ددرت  نویساموتاو  بایغ  روضح  ماکحا  یرازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6250245 تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هحفص 13)هعومجم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داتس6250468 کالما  لاوما و  شرامش  تبث و  یناسر و  زورب  هحفص 13)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ولبات  هیور  ضیوعت  ییارگون و  ریمعت و  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000332 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09144910589 .دوش مادقا  یتسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه ولبات   ولبات هیور   هیور ضیوعت   ضیوعت وو   ییارگون   ییارگون وو   ریمعت   ریمعت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 62 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
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زاریش هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  هبل  کت  یزیما  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097733000004 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 2500 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7145617414 یتسپ :  دک  ترجه ،  لپ  رح و  لپ  لصافدح  - یلحاس نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32288301-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرف 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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضراعم عفر  قرب و  غارچ  یاهریت  ییاجباج  هژورپ  یارجا  تهج  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  سیدرف  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک مادقا  کی  هقطنم  حطس  یرهش  تاسیسات 

1101050288000228 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/25 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش - ربتعم هناورپ  طبترم - بسک  زاوجای  همانساسا  ، hse یهاوگ - قرب یورین  عیزوت  تکرش  دات  دروم  هیاپ 5  لقادح  راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هام  نامیپ 3 تدم.ددرگ  قاصلا  یداهنشیپ  تمیق  هدوزفا ،  شزرا  یهاوگ  - یداصتقا

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس هبل   هبل کتکت   یزیما   یزیما گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

یرهش یرهش تاسیسات   تاسیسات ضراعم   ضراعم عفر   عفر وو   قرب   قرب غارچ   غارچ یاهریت   یاهریت ییاجباج   ییاجباج هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 62 ھحفص 37 
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(( 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

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم تسویپ  هنومن  هقبط  تساوخرد  تسیل   . رورس قاتا  ددع  کی  یزاس  دنمشوه  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006020000143 زاین :  هرامش 

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741719589 یتسپ :  دک  رسلباب ،  افش  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  رسلباب -  ناردنزام -  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: 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  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1671071 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/11/16 زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا ددع   ددع کیکی   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 4949

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101096123000078 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
رظان قفا  انیب  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  امتح  هدننک  تکرش  لیابوم  هرامش.دشاب  هتشاد  هپس  کناب  اب  یراکمه  هقباش  .دشاب  یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  .دشاب 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

دروم6250119 رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق 

هحفص 38) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هدهع هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه .دشاب   .دشاب یمیم   لوبق   لوبق دروم   دروم رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب     DS-9632  NI - I8DS-9632  NI - I8 لدم   لدم ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

5151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جرک کی  هیحان  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا برد  لیوحت.تسویپ  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000228000017 زاین :  هرامش 

هیحان 2  . جرک شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ ناینب  دابآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   MC8 لدم یتسد  یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  لیوحت.تسویپ  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3174683381 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  یهدنامرف  یوربور  درادناتسا  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32801907-026  ، 32806703-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32806703-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

یتسد6249834 یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هحفص 40)هاگتسد  )  w imwim

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

6249930B.W روتکتد یارب  رتلیف  هعطق و  هحفص 26)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6250518 نالعا  متسیس  یکدی  هحفص 26)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتسد یتسد یسنارت   یسنارت شوج   شوج هطقن   هطقن یراکشوج   یراکشوج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5252
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(( 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

یوضر ناسارخ  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

6250584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیافیدومه یروسسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000380 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیافیدومه یروسسکا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09379656055- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - ناتسرامیب برد  لیوحت  - ههام هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6250467 سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و 
رورس قاتا  تهج 

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زیافیدومه6250584 هحفص 41)یروسسکا  سسکا  ( سسکا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبایشزراو6250030 نانکراک  ددرت  نویساموتاو  بایغ  روضح  ماکحا  یرازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6250101( سکمیات  ) ددرت لرتنک  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 12) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

زیافیدومه زیافیدومه یروسسکا   یروسسکا ناونع : : ناونع 5353
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6249930B.W روتکتد یارب  رتلیف  هعطق و  هحفص 26)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نالعا6249933 رگشیامن  لرتنک  لناپ  دنمشوه - : قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  دیرخ 
یراوید ریذپ  سردآ  قیرح 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6250467 سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و 
رورس قاتا  تهج 

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6250518 نالعا  متسیس  یکدی  هحفص 26)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6249930B.W روتکتد یارب  رتلیف  هعطق و  هحفص 26)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6250518 نالعا  متسیس  یکدی  هحفص 26)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دات  دروم   MALGA ای  LONG دنرب طقف  ددع  رپمآ 36  یرتاب 7  - ددع رپمآ 40  یرتاب 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000536 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تافرش هنیدم  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   LONG یتراجت مان  لدم 4012   A 40 نایرج تدش   V 12 ژاتلو وردوخ  ریگدزد   UPS یرتاب الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

بسن یدایلب  هرهاط  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   LONG یتراجت مان  وردوخ  ریگدزد   A 7 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  UPS یرتاب الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

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

دنشاب یتناراگ  لاس  ود  یاراد  دیاب  قوف  یاه  یرتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رسک  اه  یرتاب  تمیق  زاو  دنشابیم  دوجوم  کلهتسم  یاهیرتاب 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

6249824UPS هحفص 42)یرتاب ریگدزد  ( ریگدزد

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

UPSUPS یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 5454

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

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتات یفمآ  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000509 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  18 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب  دروم  کی  رد  طقف  .تسویپ  لیاف  رد  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  تازیهجت  ینف  تاصخشم 

تسویپ لیاف  رد  هجو  تخادرپ  طیارش 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

هتسب6249727 رادم  نیبرود  بصن  هحفص 38)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دروم6250119 رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق 

هحفص 38) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6250379 نا  یارجا  اه و  نیبرود  ییامناج  تکرش ،  یاه  نیبرود  هکبش  یشک  لباک  هحفص 13)یراکنامیپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتات6250400 یفمآ  یریوصت  یتوص و  هحفص 13)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

رتات رتات یفمآ   یفمآ یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

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

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

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe Store Ever LTO-8 Ultrium 30750 لدم یزاس  هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( روتکاف رد  دیق   ) یتناراگ لاسکی  هارمه  هب 

1101003871000233 زاین :  هرامش 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7978A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ  LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

رکتبم ناروانف  اشوک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q2078A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Hpe Store Ever LTO-8 Ultrium 30750 لدم یزاس  هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( روتکاف رد  دیق   ) یتناراگ لاسکی  هارمه  هب 

دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 
یرادا دنیارف  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

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

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

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6250259Hpe Store Ever LTO-8 Ultrium لدم یزاس  هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  ددع  کی 
30750

هحفص 45) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

Hpe Store Ever LTO-8 Ultrium 30750Hpe Store Ever LTO-8 Ultrium 30750 لدم   لدم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5656

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  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

6249769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط   HPE SERVER DL380G10 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  ههام ، کی  هیوست 

1101001050000186 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   DL380G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، ههام کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط   HPE SERVER DL380G10 رورس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم  تسا ، یمازلا  لماک  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب ، دنبکآ  یلصا و  رورس 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ ناگیار ، ، ناگیار لاسرا   لاسرا یمسر ، ، یمسر روتکاف   روتکاف تسویپ ، ، تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE SERVER DL380G10HPE SERVER DL380G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا ههام ، ، ههام کیکی   هیوست   هیوست

5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رون  مایپ  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 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تاصخشم  اب   HP DL-380 G-10 رورس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتناراگ لاس  کی  اب  هارمه  دنشاب  یتساوخرد  ربمان  تراپ  ساسارب  یلصا و  دیاب  تاعطق  هیلک 

1101090569000041 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  تاصخشم  اب   HP DL-380 G-10 رورس ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتناراگ لاس  کی  اب  هارمه  دنشاب  یتساوخرد  ربمان  تراپ  ساسارب  یلصا و  دیاب  تاعطق  هیلک 

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد یتساوخرد ربمان   ربمان تراپ   تراپ ساسارب   ساسارب وو   یلصا   یلصا دیاب   دیاب تاعطق   تاعطق هیلک   هیلک تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تاصخشم   تاصخشم اباب     HP DL-380 G- 10HP DL-380 G- 10 رورس   رورس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
.یتناراگ .یتناراگ لاس   لاس کیکی   اباب   هارمه   هارمه دنشاب   دنشاب

5858

هاگشیامزآ هاگشیامزآ تالآریش   تالآریش ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 62 ھحفص 47 
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تخادرپ.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هاگشیامزآ  تالآریش  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 3

1101000060000729 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زیهجت اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکینرآ  زیهجت  اترآ  هدنزاس  عجرم   ATA200401 لدم یسکوپا  سنج   30x45x60 cm زیاس یهاگشیامزآ  دیسا  دض  کنیس  الاک :  مان 
اکینرآ

ددع 55 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

اترآ هدننک  هضرع  عجرم  اکینرآ  زیهجت  اترآ  هدنزاس  عجرم   ATA200402 لدم یسکوپا  سنج   30x45x45 cm زیاس یهاگشیامزآ  دیسا  دض  کنیس  الاک :  مان 
اکینرآ زیهجت 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زیهجت اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکینرآ  زیهجت  اترآ  هدنزاس  عجرم   ATA200403 لدم یسکوپا  سنج   15x15x30 cm زیاس یهاگشیامزآ  دیسا  دض  کنیس  الاک :  مان 
اکینرآ

ددع 32 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

شیدنا رورس  تراجت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   ILA یتراجت مان   E11 لدم  in 1/2 زیاس یهاگشیامزآ  مرگ  درس و  طولخم  ریش  الاک :  مان 
ددع 69 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
قاثیم هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TOF یتراجت مان  لدم 1000/240   80x172 mm زیاس یهاگشیامزآ  سوکعم  ولق  ود  یفلش  ریز  بآ  ریش  الاک :  مان 

دمآراک تراجت 
ددع 32 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
تراجت قاثیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TOF یتراجت مان  لدم 2000/1   75x112 mm زیاس یهاگشیامزآ  لاصتا  نودب  یفلش  ریز  زاگ  ریش  الاک :  مان 

دمآراک
ددع 124 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
تراجت قاثیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TOF یتراجت مان  لدم 1100/380  یهاگشیامزآ  راد  هیاپ  هلرتنک  یوش 3  مشچ  شود و  تس  الاک :  مان 

دمآراک
تس 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
کیتاموینپ وتسف  هدننک  هضرع  عجرم   FESTO هدنزاس عجرم   mm 32 رطق  m 3 لوط  mm 7/2 قرو تماخض   ADN یموینیمولآ یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 201 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  رورس  یس  یپ   - یس یپ  ینیم   - رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005537000031 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یبجر یلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   H110 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هکبش راگن  هدننک  هضرع  عجرم   CARBON یتراجت مان   DOUL CORE 7500 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL580 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  نیع  هدنشورف و  هدهعب  لاسرا  هنیزه  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  کرام  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: 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

روتکاف6249769 تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط   HPE SERVER DL380G10 رورس هاگتسد  کی 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  ههام ، کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ،

هحفص 45) رورس  ( رورس

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

یلصا6249822 دیاب  تاعطق  هیلک  تسویپ  حرش  هب  تاصخشم  اب   HP DL-380 G-10 رورس ددع  کی 
.یتناراگ لاس  کی  اب  هارمه  دنشاب  یتساوخرد  ربمان  تراپ  ساسارب  و 

هحفص 45) رورس  ( رورس

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

رورس6250246 قاتا  ددع  کی  یزاس  یاهمتسیسدنمشوه  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک6250467 سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و 
رورس قاتا  تهج 

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس یسیس   یپیپ    - - یسیس یپیپ   ینیم   ینیم  - - رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6060

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

هاگشیامزآ6250495 هحفص 45)تالآریش  رورس  ( رورس

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

رورس6250520 یس  یپ   - یس یپ  ینیم   - رتویپماک هحفص 45)سیک  رورس  ( رورس

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

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6249733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن ریمعت و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000274 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- راطق راطق یریگبآ   یریگبآ گنلیش   گنلیش قرب -  -  قرب یگدام   یگدام یناراب -  -  یناراب راد   راد ترا   ترا راک   راک ورور   زیرپ   زیرپ یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا تاعطق   تاعطق هدننک   هدننک زیمت   زیمت یرپسا   یرپسا کیلوردیه -  -  کیلوردیه نغور   نغور ناونع : : ناونع
هخاشود هخاشود یکیتسالپ - - یکیتسالپ یدنبرمک   یدنبرمک تسب   تسب یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یلومعم   یلومعم چیپرس   چیپرس یریگبآ -  -  یریگبآ هرقرق   هرقرق یزلف   یزلف رشاو   رشاو فافا   - - یدید   ماما   چیپ   چیپ زیاس -  -  زیاس یگنلیش   یگنلیش تسب   تسب

هلپ هلپ هدنوش   هدنوش لفق   لفق چوسورکیم   چوسورکیم  - - یقرب یقرب هلپ   هلپ تراتسا   تراتسا دیلک   دیلک یقرب -  -  یقرب پمر   پمر تراتسا   تراتسا یتیعضو   یتیعضو ودود   دیلک   دیلک گنیسیم - - گنیسیم یکیناکمروسنس   یکیناکمروسنس یتعنص -  -  یتعنص قرب   قرب
قرب قرب سنارت   سنارت یدید -  -  یایا   لالا   پمال   پمال یلیر -  -  یلیر یتعنص   یتعنص لانیمرت   لانیمرت قرب -  -  قرب بسچ   بسچ میس - - میس شکور   شکور قیاع   قیاع   22 هرمن   هرمن شینراو   شینراو یریگبآ -  -  یریگبآ هرقرق   هرقرق رلدنیش   - - رلدنیش یقرب   یقرب
ربالاب ربالاب کجکج   قرب   قرب ولبات   ولبات زمرت   زمرت تمواقم   تمواقم یریگبآ -  -  یریگبآ گنلیش   گنلیش هدنرادهگن   هدنرادهگن یزلف   یزلف یمچرپ   یمچرپ لیم   لیم هرقرق   هرقرق ناشفا - - ناشفا قرب   قرب لباک   لباک یروف  123123 -  -  یروف یبیکرت   یبیکرت بسچ   بسچ - - 

یقرب یقرب هلپ   هلپ پتسا   پتسا روسناسآ -  -  روسناسآ هقبط   هقبط یتسش   یتسش  -  - k lxf30k lxf30 ینک   ینک یقرب   یقرب پمر   پمر یموینیمولآ   یموینیمولآ هناش   هناش یقرب -  -  یقرب پمر   پمر نیچ   نیچ لوین   لوین گنیربلب   گنیربلب یهاگراک -  -  یهاگراک
رتاک رتاک غیت   غیت رلدنیش - - رلدنیش یقرب   یقرب هلپ   هلپ زمرت   زمرت تنگم   تنگم  -  - k lxf30k lxf30 ینک   ینک یقرب   یقرب پمر   پمر تلاپ   تلاپ  -  - 93009300 رلدنیش   رلدنیش
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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 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس راشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002784 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نیتبآ زبس  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   CNG زوس هناگود  یاهوردوخ   SJ تخوس هریخذ  متسیس  جنس  راشف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زوس زاگ  باهش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زوس  زاگ  باهش  هدنزاس  عجرم   CNG نزخم راشف  هجرد  هدنهد  ناشن  دربراک   P02 لماک جنس  راشف  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 666  رپیرکسا  یراکنغور  متسیس  جنس  راشف  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

34177102-061  ، 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

جنس جنس راشف   راشف ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 62 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n886mcuyfrneq?user=37505&ntc=6249748
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6249748?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6249992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  امتح  تسویپ  هب  -icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000551 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09125787076 اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج.دشابیم  لطاب  دیدزاب  هگرب  نودب  یراذگ  تمیق  تسیمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

6249733 - یناراب راد  ترا  راک  ور  زیرپ  یکینورتکلا -  تاعطق  هدننک  زیمت  یرپسا  کیلوردیه -  نغور 
هرقرق یزلف  رشاو  فا  - ید  ما  چیپ  زیاس -  یگنلیش  تسب  راطق - یریگبآ  گنلیش  قرب -  یگدام 

 - یتعنص قرب  هخاشود  یکیتسالپ - یدنبرمک  تسب  یکیتسالپ -  یلومعم  چیپرس  یریگبآ - 
 - یقرب هلپ  تراتسا  دیلک  یقرب -  پمر  تراتسا  یتیعضو  ود  دیلک  گنیسیم - یکیناکمروسنس 

شکور قیاع  هرمن 2  شینراو  یریگبآ -  هرقرق  رلدنیش  - یقرب  هلپ  هدنوش  لفق  چوسورکیم 
یبیکرت بسچ  قرب -  سنارت  ید -  یا  لا  پمال  یلیر -  یتعنص  لانیمرت  قرب -  بسچ  میس -
تمواقم یریگبآ -  گنلیش  هدنرادهگن  یزلف  یمچرپ  لیم  هرقرق  ناشفا - قرب  لباک  یروف 123 - 

پمر یموینیمولآ  هناش  یقرب -  پمر  نیچ  لوین  گنیربلب  یهاگراک -  ربالاب  کج  قرب  ولبات  زمرت 
پمر تلاپ  رلدنیش 9300 -  یقرب  هلپ  پتسا  روسناسآ -  هقبط  یتسش   - klxf30 ینک یقرب 

رتاک غیت  رلدنیش - یقرب  هلپ  زمرت  تنگم   - klxf30 ینک یقرب 

هحفص 50) روسنس  ( روسنس

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

جنس6249748 هحفص 50)راشف  روسنس  ( روسنس

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

.دامن6249992 هعجارم  امتح  تسویپ  هب  -icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  هحفص 50)ترجا  روسنس  ( روسنس

.دامن .دامن هعجارم   هعجارم امتح   امتح تسویپ   تسویپ هبهب   -- icuicu زاساوه   زاساوه یلرتنک   یلرتنک روسنس   روسنس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6250527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  رظن  دم  یلخاد  عون   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  روترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001404 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
راک نفلت  سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HAWAEI یتراجت مان   W 1500 ناوت  AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  روترونیا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  رظن  دم  یلخاد  عون  ) .دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ6249950 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6250086 چیئوس  هحفص 7)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6250514 اتید  هحفص 29)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6250527AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  هحفص 53)روترونیا  چیئوس  ( چیئوس

AC / DCAC / DC  دمدم چیئوس   چیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم روترونیا   روترونیا ناونع : : ناونع 6464

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 " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6249733 - یناراب راد  ترا  راک  ور  زیرپ  یکینورتکلا -  تاعطق  هدننک  زیمت  یرپسا  کیلوردیه -  نغور 
هرقرق یزلف  رشاو  فا  - ید  ما  چیپ  زیاس -  یگنلیش  تسب  راطق - یریگبآ  گنلیش  قرب -  یگدام 

 - یتعنص قرب  هخاشود  یکیتسالپ - یدنبرمک  تسب  یکیتسالپ -  یلومعم  چیپرس  یریگبآ - 
 - یقرب هلپ  تراتسا  دیلک  یقرب -  پمر  تراتسا  یتیعضو  ود  دیلک  گنیسیم - یکیناکمروسنس 

شکور قیاع  هرمن 2  شینراو  یریگبآ -  هرقرق  رلدنیش  - یقرب  هلپ  هدنوش  لفق  چوسورکیم 
یبیکرت بسچ  قرب -  سنارت  ید -  یا  لا  پمال  یلیر -  یتعنص  لانیمرت  قرب -  بسچ  میس -
تمواقم یریگبآ -  گنلیش  هدنرادهگن  یزلف  یمچرپ  لیم  هرقرق  ناشفا - قرب  لباک  یروف 123 - 

پمر یموینیمولآ  هناش  یقرب -  پمر  نیچ  لوین  گنیربلب  یهاگراک -  ربالاب  کج  قرب  ولبات  زمرت 
پمر تلاپ  رلدنیش 9300 -  یقرب  هلپ  پتسا  روسناسآ -  هقبط  یتسش   - klxf30 ینک یقرب 

رتاک غیت  رلدنیش - یقرب  هلپ  زمرت  تنگم   - klxf30 ینک یقرب 

هحفص 50) روسنس  ( روسنس

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

چوس6249849 - رتور - سلریاو هحفص 29)ویدار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رتات6250400 یفمآ  یریوصت  یتوص و  هحفص 13)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

راتسرپ6250471 راضحا  یتوص و  متسیس  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریااص  MSLW110 لدم لارتناس  هاگتسد  اب  قباطم  تباث  هیاپ  ددع  هارمه 6  هب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000284 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
ورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ARAD-P10 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP-IBP-CO2-IOC لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ECG-SPO2--RESP-NIBP-TEMP-IBP-CO2 یاهروژام اب  روتینام  هاگتسد  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  بصن  هیلخت و   ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم فذح  دشاب  هتشادن  تقباطم  قوف  لارتناس  متسیس  اب  هک  ییاه  هاگتسد.دشاب 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریااص ناریااص   MSLW110MSLW110 لدم   لدم لارتناس   لارتناس هاگتسد   هاگتسد اباب   قباطم   قباطم تباث   تباث هیاپ   هیاپ ددع   ددع   66 هارمه   هارمه هبهب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ و تسیل  تاصخشم و  اب   ( هاگتسد هراکراهچ 2  رگپاچ   - هاگتسد 3 روتینام 4  هاگتسد 2 -   4 هنایار لماک  سیک  - 1  ) هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  اهالاکدک 

1101001022002476 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هداز یفرع  داجس  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MFP M426FDN لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج.دوش  هیهت  تسویپ  ریوصت  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  زاین  ، دشاب یم  یمازلا  ریداقم  تسرهف  لیمکت  اضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  شنم 05136098888  نوهآ  یاقآ  طوبرم  سانشراک 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام -- یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ -- هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 62 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6e4sqxyg3kepe?user=37505&ntc=6250063
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6250063?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  یاراد  هدنشورف و  هدهعب  لمح  هنیزه  یناریا و  تسویپ و  تاصخشم  نیع  چنیا  روتینام 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005537000033 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد  هدنشورف و  هدهعب  لمح  هنیزه  یناریا و  تسویپ و  تاصخشم  نیع  چنیا  روتینام 24  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد وو   هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه وو   یناریا   یناریا وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم نیع   نیع چنیا   چنیا روتینام  2424 روتینام ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6250200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM- لدم  LED - 24 in روتینام هاگتسد  ود  یتراجت BROTHER و  مان   MFC-L5755DW لدم رگپاچ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب   245LN - G+ plus
1101004161000006 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
اسآ کین  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   MFC-L5755DW لدم هراک  گنر 4 کت  یرزیل  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ربتعم  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  نارهم  رهش  رد  رقتسم  مالیا  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  یانبم  رب 

6991814613 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  نارهم -  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33824541-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33824539-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6868

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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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6250623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط   / رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  رگپاچ  ، روتینام ،  سیک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  تساوخرد  لماش  رنکسا 

1101091739000127 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

افطل دشاب /  یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا  هنیزه  دوش /  تبث  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  یتسویپ  لیاف  هدش /  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لارتناس6249821 هاگتسد  اب  قباطم  تباث  هیاپ  ددع  هارمه 6  هب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   3
ناریااص  MSLW110 لدم

هحفص 54) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6250063 - یرزیل رگپاچ  - هنایار هحفص 54)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یاراد6250127 هدنشورف و  هدهعب  لمح  هنیزه  یناریا و  تسویپ و  تاصخشم  نیع  چنیا  روتینام 24
ربتعم یتناراگ 

هحفص 54) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6250200 هاگتسد  ود  رگپاچ و  هاگتسد  هحفص 54)کی  روتینام  ( روتینام

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

قاتا6250373 هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6250502 لیرزوه  تناردیه  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  - 1 مالقا : زا  یهجوت  لباق  دادعت  دیرخ 
لماش یتعنص  تفاظن  تازیهجت  شوج و --- ......  زرف  شارت  هاگتسد  لماش  تالآ  نیشام  و 2 -

 ..... باتامرگ لماش  یشیامرگ  تازیهجت  - 4  ...- ربارکسا و

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رگپاچ رگپاچ ،، روتینام ،  ،  روتینام سیک ،  ،  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیرتکلا6250570 تعرس  هحفص 21)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رگپاچ6250623 ، روتینام ،  سیک ،  هحفص 54)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6249779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک متسیس  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000095 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بافکت قبط  ددع  لماک 6 متسیس  رتویپماک  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک  یمزالا  روتکافشیپ  لاسرا  دوش  یم  یرادیرخ  هدنشورف  کی  زا  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک متسیس   متسیس رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6249788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ متسیس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000096 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بافکت قبط  رتنیرپ  ددع  رتویپماک و 4  ددع  5 - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دوش  یم  نیمات  هدنشورف  کی  زا  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6249763 عماج  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرنزا  یرادهگنو  اقترا  هعسوت  ینابیتشپدادرارق  داقعنا 
ربراکدادعترد تیدودحم  نودبداتس  سکمرآ  کرادم 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لماک6249779 متسیس  هحفص 60)رتویپماک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رتنیرپ6249788 هحفص 60)متسیس و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کرپ6249804 یراد  لته  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبایشزراو6250030 نانکراک  ددرت  نویساموتاو  بایغ  روضح  ماکحا  یرازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لکاروا6250064 کنیلاتم  هلاسکی  هحفص 13)تناکا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6250172 هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشک6250644 لباک  یرون و  ربیف  طابترا  هحفص 13)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتنیرپ رتنیرپ وو   متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7171

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 " ) " ) 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   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

قاتا6250373 هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 62 ھحفص 62 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 12 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 14 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 2 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 "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 2 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 "تردد" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 2 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 "دزدگیر" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 8 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 "مداربسته" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 8 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)

