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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 17  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 21

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 25

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 27

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 27

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشجنپ  2727   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   264,0هکس 10 , 000264, 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   450رالد ,960450 تاراما960, تاراما مهرد   129,2مهرد 10129,2 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   247,980هکس , 000247,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   328رالد ,700328 سیئوس700, سیئوس کنارف   514,700514,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 148هکس ,500 , 000148 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   362رالد , 000362 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   126لایر ,750126 ,750

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 96هکس , 000 , 00096 , 000 , وروی000 ژورن507,730507,730وروی ژورن نورک   46نورک ,60046 ,600

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,875,0002 1 سیلگنا875,000, سیلگنا دنوپ   572دنوپ ,490572 نپاژ490, نپاژ نینی   دصکی   354,750354,750دصکی

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
((4747))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7373))
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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  • 68

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( 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  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " 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 97 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 5  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 67/1401/ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

geg.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  زا 1401/11/30   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاعالطا عماج  متسیس  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تراسخ  ناربج  نودب  لیلد و  رکذ  هب  زاین  نودب  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  در  ای  لوبق  رد  رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   کیهرامش تیاغل  خروم 1401/11/27  هبنش  جنپ  زور  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/30 هبنش 

مایپ نادمه   :: عبنم خرومعبنم هبنش  جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/11

6290133 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/14دکدک   هبنش  کی  زور  حبص  تعاس 11   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دشر زکارم  داتس  یاههزوح  ینابهگن  یا و  هنایار  تامدخ  زبس  یاضف  یرادهگن  تاسیسأت  تافیظنت  تامدخ  روما  یراذگاو  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
نادمه یروانف  ملع و  کراپ  هعبات  یاهناتسرهش 

.دشاب یم  یسمش  لاس  کی  تدم  هب  دنفسا 1402  تیاغل 29  نیدرورف 1402   01: دادرارق تدم 

هدرپس زکرمت  مانب  زیراو 950113551100000000014004140924  هسانش  اب  یابش 900100004001104706377844  باسح  هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نویلیم  غلبم 915  هب  یزکرم  کناب  دزن  یروانف  ملع و  کراپ 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه 
.دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  هدنرب  زا  یهگآ  راشتنا  هنیزه 

 - هاگدورف نادیم  هب  هدیسرن  ینادمه -  نیسح  دیهش  رادرس  راولب  نادمه -  یناشن  هب  نادمه  یروانف  ملع و  کراپ  هناخریبد  لحم  رد  فلا "  " تکاپ لیوحت   :: سردآ سردآ
نادمه یروانف  ملع و  کراپ  یلصا  نامتخاس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاعالطا یتاعالطا عماج   عماج متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 11

دشر دشر زکارم   زکارم داتس   داتس یاه   یاه هزوح   هزوح ینابهگن   ینابهگن وو   یایا   هنایار   هنایار تامدخ   تامدخ زبس   زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن تاسیسأت   تاسیسأت تافیظنت   تافیظنت تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
کراپ کراپ هعبات   هعبات یاهناتسرهش   یاهناتسرهش
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290377 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  رد  گال  تبث  سیورس  یزادنا  هار  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس -  تسب  نب  یادتبا  هناخ -  هنیئآ  راولب  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

7-03136617325 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005797000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290540 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا  نیمأت  نامزاس  یلام  زکرمتم  عماج و  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,600,000,000 نیمضت :  غلبم 

تحت موم و  رهم و  تکاپ  رد  زین  ار  نآ  لصا  تسیاب  یم  داتس  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ای  همانتنامض  ریوصت  یراذگراب  رب  هوالع  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  تفایرد  ار  نآ  دیسر  هدومن و  لیوحت  راذگ  هقانم  سردآ  رد  عقاو  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  هب  داهنشیپ  هئارا  تلهم  ات  رضاح  هصقانم  فلا  تکاپ  ناونع 

12:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کلپ 359 یدازآ  نابایخ  نارهت   ، 1457965595 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گالگال تبث   تبث سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

یعامتجا یعامتجا نیمأت   نیمأت نامزاس   نامزاس یلام   یلام زکرمتم   زکرمتم وو   عماج   عماج متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 97 ھحفص 6 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091498000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291133 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش  شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
327,780,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   12,555,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  درونجب  یلامش  ناسارخ   ، 9415675949 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/18804 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  کالما  یزیمم  مود  هلحرم  یمومع  هصقانم  وغل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( داتس تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  جردنم  هرامش 2001093968000042  ناوخارف  خروم 1401/10/11  هرامش 1/18804  یهگآ  وریپ  دناسر  یم  عالطا  هب 

.ددرگ یم  وغل 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش شزادرپ   شزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

رهش رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم مود   مود هلحرم   هلحرم یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم وغل   وغل ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 97 ھحفص 7 
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نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050123000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291370 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاه  ناتسرهش  دشر  زکارم  داتس ، یاه  هزوح  ینابهگن  یا و  هنایار  تامدخ  زبس ، یاضف  یرادهگن  تاسیسأت ، تافیظنت ، تامدخ ، روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نادمه  یروانف  ملع و  کراپ 

نادمه  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ناتسرهش دشر  زکارم  داتس ، یاه  هزوح  ینابهگن  یا و  هنایار  تامدخ  زبس ، یاضف  یرادهگن  تاسیسأت ، تافیظنت ، تامدخ ، روما  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.نادمه یروانف  ملع و  کراپ  هعبات  یاه 

لایر   2,700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروانف ملع و  کراپ  هاگدورف ، نادیم  هب  هدیسرن  ینادمه ، دیهش  رادرس  راولب  نادمه ،  ، 6513939611 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نادمه

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنس دیفس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094426000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291380 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تابلاطم لوصو  هب  طوبرم  یاه  شیف  رودص  هبساحم و   - شزومآ ینابیتشپ و  یناگیاب  یهدناماس  کالما - یزیمم  تایلم  ییاوه -  یرادرب  سکع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا  کناب  هیهت   GIS

یوضر  ناسارخ  ناتسا  گنس  دیفس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کالما یزیمم  یزاسرهش و  یرادرب و  هشقن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   263,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش گنسدیفس  رهش  نامیرف  ناتسرهش   ، 9395135488 یتسپ :  دک  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داتس داتس یاه   یاه هزوح   هزوح ینابهگن   ینابهگن وو   یایا   هنایار   هنایار تامدخ   تامدخ زبس ، ، زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن تاسیسأت ، ، تاسیسأت تافیظنت ، ، تافیظنت تامدخ ، ، تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

رهش رهش یزاسرهش   یزاسرهش ماظن   ماظن یهدناماس   یهدناماس وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 97 ھحفص 8 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6290179- رشارک نیریز  هوگ  دیرخ  تفاش - ولاه  دیرخ  یرادربراب - تازیهجت  یسرزاب  نغور - پمپ  دیرخ 
اقترا لیمجا - یکیتسال  رشاو  دیرخ  کیتامونپ - کرحم  اب  شیاس  دض  یا  هزاورد  ولو  ددع   5

نویساموتا متسیس 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093261000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigtc.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  تظافح  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تفن تعنص  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  راد  تیحالص  یاه  تکرش  تسرهف  رد  رگ  هصقانم  مان  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

.تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا  - 
هدش یسرباسح  یلام  یاه  تروص  نیرخآ  - 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصاف  دح  ینیمخ  ماما  هارگزرب  زاریش   :: سردآ سردآ

سامت 1456- زکرم  - 07138132343-07138132319-07138132210 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسأت   تاسیسأت کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 99
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- کیتامونپ کرحم  اب  شیاس  دض  یا  هزاورد  ولو  ددع   5- رشارک نیریز  هوگ  دیرخ  تفاش - ولاه  دیرخ  یرادربراب - تازیهجت  یسرزاب  نغور - پمپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  نویساموتا  متسیس  اقترا  لیمجا - یکیتسال  رشاو  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب شیاس   شیاس دضدض   یایا   هزاورد   هزاورد ولو   ولو ددع   ددع   55 -- رشارک رشارک نیریز   نیریز هوگ   هوگ دیرخ   دیرخ تفاش - - تفاش ولاه   ولاه دیرخ   دیرخ یرادربراب - - یرادربراب تازیهجت   تازیهجت یسرزاب   یسرزاب نغور - - نغور پمپ   پمپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نویساموتا نویساموتا متسیس   متسیس اقترا   اقترا لیمجا - - لیمجا یکیتسال   یکیتسال رشاو   رشاو دیرخ   دیرخ کیتامونپ - - کیتامونپ کرحم   کرحم

1010
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 97 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cutp6weadseez?user=37505&ntc=6290179
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6290179?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

-74-73-72-71-70-69-68-67-66-2001099936000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
75

:: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

metro.tehran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   11 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورتم  طوطخ  تردق  ریافیتکر  هب  طوبرم  تاقلعتم  دیرخ PLC و  -1

یراگ راوک  هاگتسد  یرادنا 165  هار  بصن و  دیرخ ، - 2
یرادنا هار  بصن و  تاعطق   ، دیرخ  ، یحارط  ، لماش ساملا  یحتف  ییادنویه و  یقرب  هلپ  هاگتسد  لیردنه 65  تشگرب  مزیناکم  اقترا  تایلمع  -3

یرادنا هار  بصن و  تاعطق   ، دیرخ  ، یحارط  ، لماش کجسا  یقرب  هلپ  هاگتسد  لیردنه 70  تشگرب  مریناکم  اقترا  تایلمع  -4
هارمه  هب  یقرب  هلپ  لرتنک  ولبات  هاگتسد  یرادنا 10  هار  بصن و  تخاس   ، یحارط - 5
AC یاهراطق ناگوان   CA-Ni Alkali battery NC60 یرطاب لواس  دیرخ 400  - 10

DC Brush Grounding Device-DC Train یاهراطق سکبریگ  ترا  لاغذ  ددع   1700: دیرخ - 11
یبناج  تاقلعتم 

یتارباخم یاهلباک  عاونا  دیرخ  - 6
ورتم نانکراک  هنادرم  نهاریپ  راولش و  تک  دیرخ  -7

ورتم  نانکراک  یرادا  هعتفم  راولش و  وتنام  دیرخ  -8
ورتم نانکراک  هنادرم  هلیر و  یاه  شفک  دیرخ  -9

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

11155 994 یتسپ -  قودنص   :: سردآ سردآ

(021  ) 66747500 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

(021  ) 66747900 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

165165 یرادنا   یرادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ - - 22 ورتم   ورتم طوطخ   طوطخ تردق   تردق ریافیتکر   ریافیتکر هبهب   طوبرم   طوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو     PLCPLC  دیرخ دیرخ -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1 11 1 ناونع : : ناونع
دیرخ دیرخ  ، ، یحارط یحارط  ، ، لماش لماش ساملا   ساملا یحتف   یحتف وو   ییادنویه   ییادنویه یقرب   یقرب هلپ   هلپ هاگتسد   هاگتسد   6565 لیردنه   لیردنه تشگرب   تشگرب مزیناکم   مزیناکم اقترا   اقترا تایلمع   تایلمع -- یراگ  33 یراگ راوک   راوک هاگتسد   هاگتسد

1010 یرادنا   یرادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس  ، ، یحارط یحارط - - 55 یقرب   یقرب هلپ   هلپ هاگتسد   هاگتسد   7070 لیردنه   لیردنه تشگرب   تشگرب مریناکم   مریناکم اقترا   اقترا تایلمع   تایلمع -- 44  - - یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تاعطق   تاعطق ،،
DC BrushDC Brush یاهراطق   یاهراطق سکبریگ   سکبریگ ترا   ترا لاغذ   لاغذ ددع   ددع   17001700 :: دیرخ دیرخ  - - یرطاب یرطاب لواس   لواس   400400 دیرخ   دیرخ - - 1010 هارمه   هارمه هبهب   یقرب   یقرب هلپ   هلپ لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد

Grounding Device-DC TrainGrounding Device-DC Train

1 11 1
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مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091459000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-qom.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290329 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  شیاشگ   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 9  ینف  یبایزرا  یاه  تکاپ  شیاشگ   - 1401/12/20

گنیروتینام زکرم  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www-nigc-qpgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

36620004 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001096783000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکدود  زا  یجورخ  یاهرتماراپ  نیالنآ  یریگ  هزادنا  هاگتسیا  یزادنا  هارو  بصن   ، لمح  ، دیرخ یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هیولسع ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

شکدود شکدود زازا   یجورخ   یجورخ یاهرتماراپ   یاهرتماراپ نیالنآ   نیالنآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسیا   هاگتسیا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، لمح لمح  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093631000380 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک ) یاهقاتا   YOKOGAWA اهلناپ زاین  دروم  یکدی  تاعطق   ) FLS-0000356/ASM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

جروت نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب ، دجسم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  - نارهت  ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943: یتسپدک هرامش 12  دازکاخ  نابایخ 

:: 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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290534 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زترهاگیگ  یلا 40  یسناکرف 1  یاهدناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زترهاگیگ یلا 40  یسناکرف 1  یاهدناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

میظنت نامزاس  هناخترازو ،  هدفه  یدورو  ندنخ ،  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ،  نابایخ  نارهت ،   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

:: 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

(( لرتنک لرتنک یاهقاتا   یاهقاتا   YOKOGAWAYOKOGAWA  اهلناپ اهلناپ زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق  ) ) FLS-0000356/ASMFLS-0000356/ASM  یفیک یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1414

زترهاگیگ زترهاگیگ   4040 یلا   یلا   11 یسناکرف   یسناکرف یاهدناب   یاهدناب ردرد   یرتمیلیم   یرتمیلیم جوم   جوم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هناماس   هناماس نتنآ   نتنآ یرس   یرس یزادنا  99   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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نامرک ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت / 36-35-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 8  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290650 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:10   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع  4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماش :  یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ 

 - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا 
- hd هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا 

 - هفرط ود  یتعنص  قرب  زیم 
هفرط  کی  یتعنص  قرب  زیم 

یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ  یدقن  تروص  هب  لایر  رابتعا 40/000/000/000  غلبم 
تسویپ دانسا  قبط  یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ  یدقن  تروص  هب  حرط 1801011007  زا  لایر  رابتعا 17/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290664 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  جاوما  تاعشعشت  تدش  یریگ  هزادنا  لباترپ  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ییویدار جاوما  تاعشعشت  تدش  یریگ  هزادنا  لباترپ  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 ، هناخترازو هدفه  یدورو  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ،  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  نارهت ،   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس 

:: 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

قرب قرب زیم   زیم  -  - hdhd  هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یشزومآ   یشزومآ دنتسا   دنتسا  -  - ipip هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یشزومآ   یشزومآ دنتسا   دنتسا لماش :  :  لماش یناتسرنه   یناتسرنه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هفرط هفرط کیکی   یتعنص   یتعنص قرب   قرب زیم   زیم هفرط -  -  هفرط ودود   یتعنص   یتعنص

1616

تدش تدش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا لباترپ   لباترپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ییویدار ییویدار جاوما   جاوما تاعشعشت   تاعشعشت

1717
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/30  زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور  یاه  هژورپ  ناقلاط  ناتسرهش  نانریما  یاتسور  قرب  هیذغت  ریسم  رغت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیمز ییاوه و  ینویساموتا  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  دیدزاب  یاهتیلاعف  یراپس  نورب 

ورین لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  ع - )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  نایضاقتم  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145906-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/12هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : ”BRUEL & KJAER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینویساموتا ینویساموتا تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دیدزاب   دیدزاب یاهتیلاعف   یاهتیلاعف یراپس   یراپس نورب   نورب -- قرب قرب هیذغت   هیذغت ریسم   ریسم رغت   رغت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
ینیمز ینیمز وو   ییاوه   ییاوه

1818

P/F : ”BRUEL & KJAERP/F : ”BRUEL & KJAER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS0145910-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093261000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigtc.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  تظافح  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تفن تعنص  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  راد  تیحالص  یاه  تکرش  تسرهف  رد  رگ  هصقانم  مان  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

.تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا  - 
هدش یسرباسح  یلام  یاه  تروص  نیرخآ  - 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصاف  دح  ینیمخ  ماما  هارگزرب  زاریش   :: سردآ سردآ

سامت 1456- زکرم  - 07138132343-07138132319-07138132210 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F:S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERP/F:S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

تاسیسأت تاسیسأت کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   9هرامش هبنشهس ، ات  تعاس 07:00  نمهب 1401   26 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 23:59 دنفسا 1401 

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم دنفسا 1401   9 هبنشهس ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگ هتخیر  هاگشیالاپ و  روما  رد   PLC رلرتنک زا  هدافتسا  اب  هرامش 4  رلیوب  یلرتنک  متسیس  یزادنا  هار  تست و  ، بصن ، تخاس ، نیمات ، یحارط هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همشچرس سم  عمتجم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

 -- 48532029و48540376 -- :: 48565972و48565973 یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
48558557 -- 48566980

:: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم :: 1401/12/5و 1401/12/20 و 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودنا علق  دحاو  شرب  طوطخ  یاهرویارد  هعومجم PLC و  ینیزگیاج  هژورپ  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  هیهت و  یحارط   ، تایلمع ماجنا  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( درس درون  نیگنس  کبس و  شرب  طخ  رد  میرترس  کیتاموتا  لاصتا  ویتکرک 3 و 4  طوطخ  یاهرلاب  پارکسا  بصن  تخاس   ، نیمات  ، هیهت و یحارط   ، تایلمع ماجنا  -2

سودرف غاب  یحیرفت  یشزرو و  یگنهرف  هعومجم  یرادهگن  یربهار و  - 3
زبس یاضف  دحاو  تهج  ییایمیش  دوک  دیرخ  تساوخرد  -4

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.msc.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

روما روما ردرد     PLCPLC  رلرتنک رلرتنک زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب     44 هرامش   هرامش رلیوب   رلیوب یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست ،، بصن بصن ،، تخاس تخاس ،، نیمات نیمات ،، یحارط یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یرگ یرگ هتخیر   هتخیر وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

2222

شرب شرب طوطخ   طوطخ یاهرویارد   یاهرویارد وو     PLCPLC  هعومجم هعومجم ینیزگیاج   ینیزگیاج هژورپ   هژورپ شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت یحارط   یحارط  ، ، تایلمع تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
طخطخ ردرد   میرترس   میرترس کیتاموتا   کیتاموتا لاصتا   لاصتا   44 وو   ویتکرک  33   ویتکرک طوطخ   طوطخ یاهرلاب   یاهرلاب پارکسا   پارکسا بصن   بصن تخاس   تخاس  ، ، نیمات نیمات  ، ، وو هیهت   هیهت یحارط   یحارط  ، ، تایلمع تایلمع ماجنا   ماجنا -- دحاو دحاو

یاضف یاضف دحاو   دحاو تهج   تهج ییایمیش   ییایمیش دوک   دوک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد  - - غاب غاب یحیرفت   یحیرفت وو   یشزرو   یشزرو یگنهرف   یگنهرف هعومجم   هعومجم یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار -- نیگنس   نیگنس وو   کبس   کبس شرب   شرب
زبس زبس

2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101168 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ و روما  رد  سنمیز   PLC رلرتنک زا  هدافتسا  اب  هرامش 4  رلیوب  یلرتنک  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، تخاس ، نیمأت ، یحارط ، هژورپ  یهگآ : : " یهگآ حرش   حرش
" همشچرس سم  عمتجم  یاه  یرگ  هتخیر 

 : راک رصتخم  حرش 
هیاپ حرط  هئارا  اه و  یرگ  هتخیر  هاگشیالاپ و  روما  دوجوم  هرامشرلیوب 4  یتایلمع  یلرتنک و  متسیس  تیعضو  زا  زاین  دروم  تاعالطا  اه و  هشقن  کرادم ، یروآ  عمج 

.یلیضفت و 
.دیدج یتایلمع  یلرتنک و  متسیس  ییاهن  حرط  هئارا  یسدنهم و  یحارط ، تامدخ  ماجنا 

PLC رلرتنک زا  هدافتسا  اب  لرتنک  متسیس  یسیون  همانرب  و.یلرتنک  متسیس  یارب  هدش  هئارا  دیدج  حرط  اب  قباطم  تازیهجت  تاعطق ، تخاس  لایرتم ، نیمأت 
.. LFL & LDU 11 یاه رمارگورپ  فذح  سنمیز و 

دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   4 ارجا : تدم 
همشچرس سم  عمتجم  راک : ماجنا  لحم 

رب تاصقانم  رد  تکرش  یارب  یضاقتم  ندوب  تیحالص  دجاو  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لداعم هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هئارا  ییاناوت  ندوب  اراد  تسیز - طیحم  تشادهب و  ینمیا ، رظنم  زا  ناراکنامیپ  یبایزرا  لمعلاروتسد  ساسا 

تمیق داهنشیپ  هئارا  نامز  رد  لایر ) نویلیم  تسیود   ) لایر  200.000.000

:: سردآ سردآ

(034  ) 34303410 :: نفلت :: mdargah.nicico.co dargah.nicico.comنفلت 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

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

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

2001093631000385 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FKS-9900097 یگدروخ شیاپ  گنیروتینوم و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز   PLCPLC  رلرتنک رلرتنک زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب     44 هرامش   هرامش رلیوب   رلیوب یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن تخاس ، ، تخاس نیمأت ، ، نیمأت یحارط ، ، یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : " " ناونع
اهاه یرگ   یرگ هتخیر   هتخیر وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ روما   روما ردرد  

2424

FKS-9900097FKS-9900097 یگدروخ یگدروخ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینوم   گنیروتینوم تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2525

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیدیمح یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  خروم 1401/12/4  تعاس 8  زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم خروم 1401/12/6عبنم تعاس 8  زا  داهنشیپ  هئارا   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16 ات 

6290071 :: هرازه هرازه تعاس 16:30دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیمح  یرادرهش  ینابیتشپ  یناشن و  شتآ  تایئارجا  یکیزیف  تسارح  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هصقانم 39.664.059.744  غلبم 

 - لایر نیمضت 1.983.202.987  غلبم  تشادهب -  ینمیا و  یهاوگ  راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  لایر -  دانسا 4.000.000  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 200100393000028

یرادرهش نابایخ  دابآ  تلود  یوک  هیدیمح -  دراوم  رگید  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

مان تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   09163091618 - 06136723500 :: نفلت نفلت
88969737 - 85193768

setadiran.ir :: 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

یرادرهش یرادرهش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ تایئارجا   تایئارجا یکیزیف   یکیزیف تسارح   تسارح تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87200166 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یفیک  یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش 1401/12/06 زور  تعاس 18  داتس : هناماس  قیرط 

nigtc.ir :: عبنم زاعبنم یفیک  یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش 1401/12/20 زور  تعاس 18  داتس : هناماس  قیرط 

6290155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  رد  دابآرون 3  زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرطزا  ار  هصقانم س-48-1401  هرامش  هب  قوف "  " یمومع هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف  درادرظنرد 

هصقانم لحارم  ریاس  تهج  همانتوعد  لاسرا  ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  دانسا  لیوحت  ات  تفایرد  زا  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک  .دیامن  رازگرب 
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرطزا 

همانرب و نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  هتشر  رد  هیاپ 5  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ییارجا ینف  ماظن  هجدوب ( 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  - 

یتسپدک 71798-96315 زاگ ، لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف ، کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ ، ماما  هارگرزب  زاریش ، سردآ :  :: سردآ سردآ
نفلت 07138132453 هرامش  اب  ییارجا  ینف و  طبترم  دراوم  نفلت 07138132319 و 07138132310 و  هرامش 

تبثرتفد  - 021-1456 سامتزکرم :  071  - سامت 38403800-9 هرامش   :: نفلت نفلت
85193768  – 88969737 مان :

:: 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

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050113000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290320 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریالم  یضرغ  رتکد  نادمه و  هیتآ  ناتسرامیب  تهج  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ریالم یضرغ  رتکد  نادمه و  یتآ  ناتسرامیب  تهج  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

نادمه یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه   ، 6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2727

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091861000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290350 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار  تشر و  قیرح  ءافطا  متسیس  یکدی  مالقا  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 9  ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

رسمار  تشر و  قیرح  ءافطا  متسیس  یکدی  مالقا  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
55,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ دات  کینورتکلا  یاضما  هلیسوب  دانسا  نیمضت :  تاحیضوت 
( ددرگ هعلاطم  الماک  همانتوعد  ) هصقانم دانسا  همانتوعد  قبط  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

دشاب  یم  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات  تاکاپ ،  ییاشگزاب  هدش  رکذ  خیرات 
10:00 تعاس : 1402/06/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لاقتنا تایلمع  هقطنم 9  خی -  هناخراک  بنج  یناقلاط -  راولب  یادتبا  رمحا -  لاله  نادیم   ، 4817831971 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ

:: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یکدی   یکدی مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

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

ماع هصقانم  دیدجت  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13  - 1401/12  - 1401/11  - 1401/10  - 1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  زا 1401/11/27   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290072 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  کرتشم و  یرادرب  هرهب  لحم  ات   FTTH یرون ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یاه سیورس  یریاد  هکبش و  نادرگرب  تازیهجت و  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف  یروآ و  عمج  قباطم lom و  نیکرتشم  سیورس  یرارقرب   Access یاه

نادهاز  ناتسرهش  یلع  ماما  یدازآ و  زکارم  هدودحم  رد  نیکرتشم  یاه 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

هصقانم  ره  یارب  لایر  دانسا 2.000.000  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن زیراو  ای  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  نیمضت  - 

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  تارباخم  نارادساپ  نادیم  هاگشناد  نابایخ  نادهاز   :: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت :: http://sb.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05431118774 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011117-03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/11/26  تعاس 00:00  زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17 

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14011117-03 هب  یتارباخم  زکرم  نشکتورپ  ریسم  یزاس  لاناک  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 200.000  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 2.200.000.000  تنامض 

:: سردآ سردآ

81718555 :: 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

...و ...و   FTTHFTTH  یرون یرون ربیفویسپ   ربیفویسپ وو   ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط لماش : : لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع 3030

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم نشکتورپ   نشکتورپ ریسم   ریسم یزاس   یزاس لاناک   لاناک تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 97 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hvajlptv5l9g5?user=37505&ntc=6290072
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6290072?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2yb53vnkeklc5?user=37505&ntc=6290169
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6290169?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001011000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290688 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا  تلود  هداد  زکارم  تاسیسات  رد 24  یرادهگن 7 تیریدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا  تلود  هداد  زکارم  تاسیسات  رد 24  یرادهگن 7 تیریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
56,737,879,244 یلام :  دروآرب 

 20,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,836,290,197 نیمضت :  غلبم 

دشاب  هصقانم  طیارش  هدام 8  اب  قباطم  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
13:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  یدورو 21 - نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ   ، 1631713931 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

سابعردنب تفن  هاگشیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509745-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ءاضقناهرامش  - 1401/12/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  کر و  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

کینورتکلا کینورتکلا تلود   تلود هداد   هداد زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات ردرد  2424   یرادهگن  77 یرادهگن تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 3232

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

2001091498000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291129 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس  اتید  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتنس  اتید  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
386,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   13,720,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:30 تعاس : 1402/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  درونجب  یلامش  ناسارخ   ، 9415675949 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  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

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003809000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EPC شور هب  یلصا  نیمزرس  هب  مشق  ییایردریز  یرون  ربیف  هژورپ  ارجا  نیمات ،  یحارط ،  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تکرش ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب   ، 7916795599 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره یا  هقطنم  قرب  یماهس 

:: 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

یتاعالطا6290079 عماج  متسیس  یزاس  هحفص 5)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا 629066410 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ییویدار جاوما  تاعشعشت  تدش  یریگ  هزادنا  لباترپ  هناماس 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رتنس رتنس اتید   اتید یتخاسریز   یتخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

ییایردریز ییایردریز یرون   یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ ارجا   ارجا نیمات ، ، نیمات یحارط ، ، یحارط یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 3535

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

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

هکبش6291133 شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاریش هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289989 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 7/826/836/350  غلبم 

:: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/217 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/11/25  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290049 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  لامش  یاهروحم  نز  کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاهمتسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

نزنز کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ وو   ییانشور   ییانشور یاهمتسیس   یاهمتسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3737

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/217 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290711 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  بونج  یاهروحم  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس 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

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

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093879000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  رثکادح   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تفاب تمکح   :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290720 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 12  سار   - 1401/12/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یرهش یامنهار  یاهولبات  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: 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

ناتسا ناتسا بونج   بونج یاهروحم   یاهروحم نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3838

یرهش یرهش یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  زا  لبق  ات  رثکادح   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یاهنامتخاس  رد  ددرت  لرتنک  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  تازیهجت و  هیهت  یحارط ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم   500 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  کالپ 175  یوسوم  دیهش  نابایخ  شبن  یناقلاط ، نابایخ  نارهت  هژورپ  ماجنا  لحم   :: سردآ سردآ

85732424 یناضمر : اضریلع  یاقآ  اب  یلا 13  تعاس 9  زا   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 45-1401-س یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigtc.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تفن تعنص  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  راد  تیحالص  یاه  تکرش  تسرهف  رد  رگ  هصقانم  مان  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

.تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا  - 
هدش یسرباسح  یلام  یاه  تروص  نیرخآ  - 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصاف  دح  ینیمخ  ماما  هارگزرب  زاریش   :: سردآ سردآ

سامت 1456- زکرم  - 07138132343-07138132319-07138132210 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ یاهنامتخاس   یاهنامتخاس ردرد   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

تاسیسأت تاسیسأت کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 4141

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

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

2001091459000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290658 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب نامز  همانرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب .  یم  خیرات 26/11/1401  هناماس  رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  ( 1

04/12/1401 هبنشجنپ ، زور  تعاس 19  هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم  ( 2
18/12/1401 هبنشجنپ ، زور  تعاس 19  دانسا : تمیق و  داهنشیپ  تکاپ  تدوع  تلهم  ( 3

20/12/1401 هبنش ، زور  تعاس 9  یفیک : یبایزرا  یاه  ¬ تکاپ شیاشگ  نامز  ( 4
23/12/1401 هبنش ، هس  زور  تعاس 9  ینف : یبایزرا  یاه  تکاپ  شیاشگ  نامز  ( 5

دراد ) دوجو  تمیق  یاه  ¬ تکاپ شیاشگ  زور  ات  رابکی و  یارب  یداهنشیپ  تمیق  رغت  ناکما   ) .دش دهاوخ  مالعا  تمیق  داهنشیپ  یاه  تکاپ  شیاشگ  نامز  ( 6
مق  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 . دشاب یم  هصقانم  دانسا  رد  هک  دادرارق  هچرتفد  یهگآ و  رد  جردنم  تاعالطا  ساسارب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 . دنیامن لاسرا  مق  ناتسا  زاگ  تکرش  یارب  یکیزیف  تروصب  تسیاب  یم  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  ار  ینف  دانسا  تسیاب  یم  ناراذگ  هصقانم  انمض 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

هناخریبد هب  دانسا  تدوع  خیرات  زا  لبق  ار  همانتنامض  لصا  تسیاب  یم   ، داتس هناماس  رد  فلا ) تکاپ (  یراذگراب  رب  هوالع  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
 . دنیامرف یرادوخ  رگید ، تکاپ  هنوگره  هئارا  زا  دنیامن و  تسپ  ای  لیوحت  مق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  هنامرحم 

دنیامن .  لاسرا  مق  ناتسا  زاگ  تکرش  یارب  یکیزیف  تروصب  تسیاب  یم  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  ار  ینف  دانسا  تسیاب  یم  ناراذگ  هصقانم  انمض 
16:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مق ناتسا  زاگ  تکرش  هرامش 18  هچوک  نیدلا -  نیز  دیهش  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  مق -   ، 3719986193 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ6290003 یاهنامتخاس  رد  ددرت  لرتنک  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  تازیهجت و  هیهت  یحارط ، یاهمتسیسیراذگاو  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 27) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زاگ6290152 لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  هحفص 9)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6290329 زکرم  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یشزومآ6290650 دنتسا   - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا  لماش :  یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ 
هفرط کی  یتعنص  قرب  زیم  هفرط -  ود  یتعنص  قرب  زیم   - hd هتسبرادم نیبرود 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسأت6291198 کینورتکلا  هحفص 9)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

گنیروتینام گنیروتینام زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 97 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/26   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290078 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  لرتنک  تیریدم  دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  کمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هس  ماجنا  تدم 

زاریش رهش  حطس  هدافتسا  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.ir - vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن دادعت 3  هب  لک  هرادا  هزوح  نیمز  تاروما  شیاپ  یریگیپ و  یتاعالطا و  کناب  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000128000114 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/06/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ملق یگتفرگ و  کال  صقن ، بیع ،  هشدخ ،  ماهبا ،  چیه  طرش و  دیق و  نودب  لماک و  تروصب  یتسویپ  تمیق  یاهداهنشیپ  هگرب  ندومن  لیمکت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هدننک  تکرش  طسوت  یگدروخ 

4916685873 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  نابایخ   - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235793-017  ، 32235792-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225451-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس فلخت   فلخت تبث   تبث یناسر   یناسر عالطا   عالطا کمایپ   کمایپ هناماس   هناماس ژراش   ژراش هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

نیمز نیمز تاروما   تاروما شیاپ   شیاپ وو   یریگیپ   یریگیپ وو   یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4444

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  اب  قباطم  ینابیتشپ  یا و  هعسوت  درکیور  اب  نیرفآ  ون  ناریا  هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  زاین  دروم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  هدش  یراذگراب 

1101001011000201 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشماب  قباطم  ینابیتشپو  یا  هعسوتدرکیوراب  نیرفآ  ون  ناریا  هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  زاین  دروم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماسو   5778 یحاتف ینف  سانشراک  نفلتدشاب  یمنروصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6290112Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  هحفص 53)رورس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اه6291230 پمپ  اهرکنات و  یریگبآ  متسیس  رب  لرتنک  تراظن و  رازفا  تخس  بصن  هحفص 30)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یایا   هعسوت   هعسوت درکیور   درکیور اباب   نیرفآ   نیرفآ ونون   ناریا   ناریا هناماس   هناماس تامدخ   تامدخ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ 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 :
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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000384 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.312 دک  cm 75 زیاس  PA سنج یسدنهم  هدر  گنربش  یعاجترا  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-16  دک  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارمع ابید  هدننک  هضرع  عجرم  رتاهت  نارمع  ابید  هدنزاس  عجرم   RX 892 لدم  LED پمال عون  هناخ  ود  یقرب  نز  کمشچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 
رتاهت

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412008702   110x35 cm داعبا  LED هناخ هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKP-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یلیلج هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس ثلثم  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 
دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 

.ددرگیم تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 4646
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماما نامتخاس  یکیرتکلاو  یکیناکم  تازیهجتو  مزاول  زا  یشخب  تقوم  گنیروتارپاو  یرادهگن  ، یزادنا هار  تامدخ  لوا  زاف  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  (ع ) اضر

1101001262001104 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  هناماس  رد  سامت  هرامش  کی  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم  دادرارق  تروصب  راک 

( هطوبرم یاهتسویپ  دادرارق و  نتم  قبط  )

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  هدنهدرادشه  ولبات  سکاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001774 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یکیرتکلا   یکیرتکلا وو   یکیناکم   یکیناکم تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول زازا   یشخب   یشخب تقوم   تقوم گنیروتارپا   گنیروتارپا وو   یرادهگن   یرادهگن ،، یزادنا یزادنا هار   هار تامدخ   تامدخ لوا   لوا زاف   زاف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

هدنهدرادشه هدنهدرادشه ولبات   ولبات سکاب   سکاب 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 97 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uwcc3nccgcunf?user=37505&ntc=6291069
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6291069?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2btnt7rr2b9ke?user=37505&ntc=6291188
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6291188?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  طسوت  زاریش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291230 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه پمپ  اهرکنات و  یریگبآ  متسیس  رب  لرتنک  تراظن و  رازفا  تخس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ هاگشیالاپ  رد  عقاو  نزخم  هاگتسد  نویساربیلاک 5  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001917 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا ببس  نآ  تیاعر  مدع  هدوب و  یمازلا  اهب *  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  مان *  اب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  دراوم *  یمامت  ندومن *  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم یداهنشیپ  خرن 

06153182825 نفلت : 

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

53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه پمپ   پمپ وو   اهرکنات   اهرکنات یریگبآ   یریگبآ متسیس   متسیس ربرب   لرتنک   لرتنک وو   تراظن   تراظن رازفا   رازفا تخس   تخس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

نزخم نزخم هاگتسد   هاگتسد   55 نویساربیلاک   نویساربیلاک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  هکبش  رورس و  قاتا  یزاس  درادناتسا  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094853000042 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هداز بلاط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   TAKRADOOR05 لدم  2x2 m داعبا  MDF زلف و سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33325945-013  ، 33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: 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   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456958 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکاب تلب  هب  طوبرم  ینولفت  نشیتور ) ) چیئوس دیپسا  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

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

افطا افطا وو   مالعا   مالعا لماک   لماک متسیس   متسیس هکبش -  -  هکبش تحت   تحت یکیزیف   یکیزیف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا بذاک -  -  بذاک فکفک   رورس -  -  رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک قرب   قرب ولبات   ولبات کیتاموتا -  -  کیتاموتا قیرح   قیرح

5151

تکاب تکاب تلب   تلب هبهب   طوبرم   طوبرم ینولفت   ینولفت نشیتور ) ) نشیتور )) چیئوس چیئوس دیپسا   دیپسا ناونع : : ناونع 5252
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تاصخشم  لیاف  تسویپ  هب  کارا  هبعش  راکدوخ )  ) کیتاموتا قیرح  افطا  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار لمح  هنیزه  ینف  هتیمک  دات  زا  سپ 

1101001378000066 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتیمک دات  زا  سپ  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تاصخشم  لیاف  تسویپ  هب  کارا  هبعش  راکدوخ )  ) کیتاموتا قیرح  افطا  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار لمح  هنیزه  ینف 

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230744-086 :: 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

سپسپ دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تاصخشم   تاصخشم لیاف   لیاف تسویپ   تسویپ هبهب   کارا   کارا هبعش   هبعش راکدوخ ) ) راکدوخ  ) ) کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناگیار ناگیار لمح   لمح هنیزه   هنیزه ینف   ینف هتیمک   هتیمک دات   دات زازا  

5353
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اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هدافتسا  یلزد  دنرب  زا  .دوش  زیهجت  بصن و  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  هناگادج  تروص  هب   ups رورس و قاتا  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل 

1101091940000013 زاین :  هرامش 
اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناهبهب یناریا  دیما  هدننک  هضرع  عجرم  ردان  ینمیا  سروب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یلزد  یتراجت  مان   SD لدم یناشن  شتآ  دود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8614833113 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  رح - نادیم  اضرهش - اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53239004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6291289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زاسراکشآ  هاگتسد  یرتیل  نویساربیلاک 58  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000693 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زاگ  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم   JINDUN یتراجت مان   kg 67 ندرک هربیلاک  دربراک   Lit 50 تیفرظ ناتم  نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  اضاقت  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups وو   رورس   رورس قاتا   قاتا ودود   ناونع : : ناونع 5454

زاگ زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ هاگتسد   هاگتسد یرتیل   یرتیل   5858 نویساربیلاک   نویساربیلاک ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 5555
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نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AEPG-88-1401-07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6291347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم گنیلش  قبط  ود  روتکادنیا و  لزان و  اب  هارمه  یرتیل  لیابوم 140  موف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح 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

تحت6291417 یکیزیف  لرتنک  سسکا  بذاک -  فک  رورس -  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد 
لرتنک قرب  ولبات  کیتاموتا -  قیرح  افطا  مالعا و  لماک  متسیس  هکبش - 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هطوبرم هطوبرم گنیلش   گنیلش قبط   قبط ودود   وو   روتکادنیا   روتکادنیا وو   لزان   لزان اباب   هارمه   هارمه یرتیل   یرتیل   140140 لیابوم   لیابوم موف   موف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرون ویسپ  تازهجت  بصن  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000542 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 110 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

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

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یرون .یرون ویسپ   ویسپ تازهجت   تازهجت بصن   بصن وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 5757
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یردیح دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هظفحم کر (  بصن و  لباک و  اب  سا  یپ  وی  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000024 زاین :  هرامش 

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کین  تس  هدنزاس  عجرم  کین  تس  یتراجت  مان   SET150 لدم  BACK UP یرتاب هارمه  هب   KVA 40 سا یپ  وی  کر  الاک :  مان 

کین تس  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
دنرپ دروآ  هر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  ابص  یتراجت  مان   AH 12 تیفرظ  V 12 ژاتلو کشخ  دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا تخاس 

زور هب  دیلوت  خیرات 
هزور تخادرپ 10 

ربتعم یتناراگ 
هدنشورف اب  لاسرا 

هدنشورف  اب  یزادنا  هار  بصن و  لباک و 
هزیناولاگ قرو  اب  تنیباک 

آواک سا 6  یپ  وی  تهج 
نایتایب یاقآ  یرادا 09106580733  میات  رد  هطوبرم  سانشراک  نفلت 

1134935413 یتسپ :  دک  مرکاریما ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  وتاشول -  لفون  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر وو   بصن   بصن وو   لباک   لباک اباب   ساسا   یپیپ   ویوی   یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 5858
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461730 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/29هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6290109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155063 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیزوت متسیس  رگشیامن  یارب  هکبش  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/30 نایاپ :  خیرات 

:: 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

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5959

نیزوت نیزوت متسیس   متسیس رگشیامن   رگشیامن یارب   یارب هکبش   هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000768 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SHARP هدنزاس عجرم   KDL-60YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ناریا یناگرزاب  هدننک 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AZ884A لدم  Intel لوسنک  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IntelIntel لوسنک   لوسنک   KVMKVM  چیئوس چیئوس  -  - LEDLED  نویزیولت نویزیولت لناپ   لناپ رنویت   رنویت وو   رواپ   رواپ وو   درب   درب نودب   نودب رگشیامن   رگشیامن لوژام   لوژام هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6290199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154729 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیتسالپ یبعکم  رادغارچ  روتکناک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/02 نایاپ :  خیرات 

:: 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

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   - دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح   - تسویپ تسیل  قبط  هکبش  لوژام  چیئوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  سامت   09375968539
1101094853000041 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09375968539 اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   - دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح   - تسویپ تسیل  قبط  هکبش  لوژام  چیئوس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33325945-013  ، 33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ یبعکم   یبعکم رادغارچ   رادغارچ روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 6262

هکبش هکبش لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco تروپ چیئوس 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004351000006 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
cisco تروپ چیئوس 32  - 

ربتعمو یلصا  یتناراگ 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - 

.دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد  - 
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cisco تروپ چیئوس 32   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعمو یلصا  یتناراگ 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - 
.دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد  - 

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 

.دشابیم کناب  هدهعب  ینف  هدیئات 

5615784835 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33263318-045  ، 33727286-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33727286-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   3232 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6464
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ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تخاس -  ریز  ءاقترا  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000089 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132947808 ههام - تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تخاس -  -  تخاس ریز   ریز ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 97 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kdwe8p9v3rb5a?user=37505&ntc=6290412
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6290412?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000259000005 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اتید ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوک ییاطع -  نابایخ  هیمورا -  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  دشابیم -  رظندم  اتید  ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  لاسکی -  لقادح  یتناراگ  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  لومشم -  یاقآ  اشگلد 09385294554 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید وو   ناسر   ناسر مایپ   مایپ تراک   تراک میس   میس یاراد   یاراد   TFI60 -G1TFI60 -G1 لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6666
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات زا  سپ  دیرخ  ناگیار  لمح  هنیزه  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  تینوی  هداتسیا 36  کر  هاگتسد  دیرخ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ینف  هتیمک 

1101001378000065 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ینف  هتیمک  دات  زا  سپ  دیرخ  ناگیار  لمح  هنیزه  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  تینوی  هداتسیا 36  کر  هاگتسد  دیرخ 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230744-086 :: 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 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ قباطم  هکبش (  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000149 زاین :  هرامش 

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

ددع  67 دادعت : 
1401/12/02 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

تینوی تینوی   3636 هداتسیا   هداتسیا کرکر   هاگتسد   هاگتسد 55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6868
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نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورهم لیمکتو ، هعلاطمزا  سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  ، هباشم الاک ) دک   ) دک ناریااب  یتعنص   GPRS 4G مدوم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماسردوءاضما 
1101009023000158 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داسوین للملا  نیب  طابترا  ناسکین  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   WAVECOM یتراجت مان   4PORTS لدم  GSM-GPRS اتید مدوم  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هناماس  رد  تسویپ  دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  تسا  هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص   GPRS 4GGPRS 4G مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بالقنا نامتخاس  ) ناهفصا یدرگناهج  هناخ  یتسد و  عیانص  هزوم  رورس  قاتا  ییارجا  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101003365000254 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ) یرون ربیف  لباک  رتم   1600 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000807 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرگناهج یدرگناهج هناخ   هناخ وو   یتسد   یتسد عیانص   عیانص هزوم   هزوم رورس   رورس قاتا   قاتا ییارجا   ییارجا دراوم   دراوم ناونع : : ناونع 7070

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط )) یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک رتم   رتم   16001600 ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ) یموب هکبش  لاوریاف  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000804 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR15i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراگن ددرگ 09153871571 لاسرا   C9200L-24t-4g-e لدم وکسیس  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003973 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ) یرون ربیف  لنپ  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000806 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AR8452 تروپ لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6290755 ریاس  هکبش و  تکوس  لنپ -  چپ  چیئوس -   - NVR هاگتسد نیبرود -  هحفص 59)تس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیمز6290957 تاروما  شیاپ  یریگیپ و  یتاعالطا و  کناب  هحفص 29)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لانرتنیا6291292 کسید  دراه  لارتناس -  نکاما  یتراک  میس  ریگ  دزد  متسیس  نکاما - ریگ  دزد  متسیس 
هتسب رادم  نیبرود   - یتعنص هنایار  روتینام   - یرطاب یاراد   UPS- لانرتنیا کسید  دراه  -

 - 4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  لسکیپاگم - ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  ماد -  دیپسا 
رتور اتید  مدوم 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا و6291359 هعسوت  درکیور  اب  نیرفآ  ون  ناریا  هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  زاین  دروم  تامدخ 
ینابیتشپ

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 97 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kq5wt5mlju2hq?user=37505&ntc=6291273
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6291273?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربخ ریغتم  مایپ  ولبات  هب  امن  کیفارت  ولبات  یربراک  رغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000313 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  تمیق  داهنشیپ  هب  تبسن  دنناوت  یم  دروآرب  لوا  هحفص  رد  جردنم  طیارش  رد  هدش  مالعا  کرادم  طیارش و  یاراد  یقوقح  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن مادقا  داتس 

یتسویپ کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6290519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155046 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
anders electronics دنرب یتنمگس  نوس  رگشیامن  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربخ یربخ ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات هبهب   امن   امن کیفارت   کیفارت ولبات   ولبات یربراک   یربراک رغت   رغت ناونع : : ناونع 7575

یتنمگس یتنمگس نوس   نوس رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قلاطم   Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000419 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   GENETEC یتراجت مان   TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 81 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

.دریذپ یم  تروص  تفن  تسارح  دات  دروم  یاه  تکرش  زا  آفرص  دیرخ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Genetec GSC-OM-P GSC OmnicastGenetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم رورس   رورس ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000385 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   m 4 لوط هزیناولاگ  شکور  اب  یدالوف  لیر  دراگ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.319-A دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  لکاریم  حرط  هفرط  کی  یکیفارت  رالوس  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 

نارهت کیتسالپ 
ددع 150 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
شوپفک ایسآ  زبس  هریزج  هدننک  هضرع  عجرم   kg 27 رادقم لطس  ناتروا  یلپ  یئزج  ود  بسچ  الاک :  مان 

لطس 5 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 
دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 

.ددرگیم تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 7878

هرهم هرهم وو   جیپ   جیپ وو   تسب   تسب اباب   هارمه   هارمه یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرهم جیپ و  تسب و  اب  هارمه  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000386 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 40 زیاس عبرم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

یلیلج هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   cm 40 زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یلیلج هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 260 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 
دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 

.ددرگیم تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000249 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یلک 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناکم یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  یشک  طخ  هروظنم  دنچ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000050 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدنزاس  عجرم   HHT8100 لدم نیگالپ  لوادج  هزیناکم  یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  رباعم  یشک  طخ  هروظنمدنچ  نیشام  الاک :  مان 

دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

هزیناکم هزیناکم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یشک   یشک طخطخ   هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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رسناور یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسناور رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005229000027 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  رسناور  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رسناور رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6796163165 یتسپ :  دک  رسناور ،  یرادرهش  ملعم - راولب  رسناور  رسناور ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46523790-083  ، 46523944-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46523790-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربخ6290005 ریغتم  مایپ  ولبات  هب  امن  کیفارت  ولبات  یربراک  هحفص 52)رغت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یگدننار6290235 ییامنهار و  هحفص 30)مئالع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رسناور رسناور رهش   رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6290960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیئامرف هجوت  تاحیضوت  تمسق  هب   ) برد ندومن  رادروتوم  کوکسم و  دحاو  زادناراب  ینوئدراکآ  برد  ریمعت  حالصا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000355 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  زین  ار  هنیمز  نیا  رد  دوخ  یراک  هموزر  یتسیاب  اهتکرش  دشابیم و  یمازلا  تمیق  مالعا  تهج  هعومجم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  یریگراب و ...  یرادرابنا و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاههنیزه 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000228 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GDM-F870 لدم ددرت  لرتنک  تیگ  نامرف  رادم  درب  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالساب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  اددجم  هناماس  رد  اضما  رهم و  اب  هارمه  هعلاطم  زا  سپ  ار  یتسویپ  کرادم  نینچمه  دوش  تقد  رظندم  لدم  هب  افطل 

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53224622-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برد برد ندومن   ندومن رادروتوم   رادروتوم وو   کوکسم   کوکسم دحاو   دحاو زادناراب   زادناراب ینوئدراکآ   ینوئدراکآ برد   برد ریمعت   ریمعت وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 8383

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد درب   درب ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  هعجارم  (.) یزادنا هارو.بصن.دیرخ   ) لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005943000667 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  - هطوبرم سانشراک  طسوت  دات  - ههام 3 یلا تخادرپ 2 - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هارو.بصن.دیرخ   هارو.بصن.دیرخ لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  ریاس  هکبش و  تکوس  لنپ -  چپ  چیئوس -   - NVR هاگتسد نیبرود -  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003640000022 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 - دراه هزیناولاگ -  هلول  یموطرخ -  هلول  یراوید -  کر  هداتسیا -  کر  تکاد -  دروک -  چپ  هکبش -  لباک  هکبش -  تکوس  لنپ -  چپ  چیئوس -   - NVR هاگتسد نیبرود -  - 

تسویپ لیاف  اب  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم   CamBox
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعا  اجکی  تروصب  هعومجم  لک  یارب  دک و  ناریا  کی  اب  تمیق ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  یط  مالقا  زیر  اب  روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  درادناتسا ،  نابایخ  دادرخ  موس  لپ  یبرغ  علض  ءایبنالا  متاخ  هارگرزب  جیسب و  راولب  عطاقت  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716953111

32780941-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32777001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم ریاس   ریاس وو   هکبش   هکبش تکوس   تکوس لنپ -  -  لنپ چپچپ   چیئوس -  -  چیئوس  -  - NVRNVR هاگتسد   هاگتسد نیبرود -  -  نیبرود تستس   ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رمشاک ناتسرهش  نادنز   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004866000010 زاین :  هرامش 

رمشاک نادنز  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D55XL80A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B75XL80A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  یاه  نیبرود  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نادنز  برد  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک 

دشاب ربتعم  همان  تنامض  یاراد  الاک 
دنراد ار  یراذگ  تمیق  ناکما  هدوب  ربتعم  یداصتقا  دک  یاراد  هک  یقوقح  ای  یقیقح  دارفا  طقف 

9671685656 یتسپ :  دک  یمالغ ،  دیهش  نادیم  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55230302-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55230370-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یرادرهش  نارمع  نامزاس  تسویپ  تسیل  یط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  همیمض  تامدخ  تسیل  هباشم و  دکناریا 

1101090718000066 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ریما نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAFER یتراجت مان   SF-3032S لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یردنکسا

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یبیان  سدنهم  مناخ  نفلت 09113321982  هرامش  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رهم و  اب  هارمه  روتکاف  افطل 

4677141569 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هچوک  - یراختفا دیهش  راولب  یادتبا  - مانمگ یادهش  نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531509-013  ، 33544873-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33544873-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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نادمه ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  نادمه  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تهج  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003349000017 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-55XF50 لدم  FULL HD لسکیپاگم ماد 5  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  نادمه  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تهج  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516839751 یتسپ :  دک  هیدیعس ،  نابایخ  یاهتنا  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38211005-081  ، 38214251-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38214251-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط نادمه   نادمه کالما   کالما وو   دانسا   دانسا تبث   تبث لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط نژیو  کیاه  ماد  هکبش  تحت  هتسرادم  نیبورد  ددع   25 دادعت درادرظنرد  یکشزپ  هدکشناد  مولع  هاگشناد  مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا  انمضدیامنرادیرخ  تسویپ  تسیل  تاصخشم 

1101092146000034 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل تاصخشم  قبط  نژیو  کیاه  ماد  هکبش  تحت  هتسرادم  نیبورد  ددع   25 دادعت درادرظنرد  یکشزپ  هدکشناد  مولع  هاگشناد  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف نیتم  تسا 09183446419  هباشمدک  ناریا  انمضدیامنرادیرخ  تسویپ 

6939177143 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  باجنگ  ناب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227134-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227136-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو کیاه   کیاه ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت هتسرادم   هتسرادم نیبورد   نیبورد ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت ینیدلاایض  هرامش 09133966109  اب  رتشیب  تاعالطا  تفای  رد  تروص  ردو  دیئامن  هعلاطم  تفد  اب  ار  تسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف لصاح 

1101005874000038 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  دنرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 870 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 22  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا دیئامرف  لصاح  سامت  ینیدلاایض  هرامش 09133966109  اب  رتشیب  تاعالطا  تفای  رد  تروص  ردو  دیئامن  هعلاطم  تفد  اب  ار  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک 

7761673496 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  لپ  بنج  رصع  یلو  نابایخ  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429847-034  ، 33423294-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427778-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SSDSSD  لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9191

UPSUPS -- لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه  - - لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه لارتناس -  -  لارتناس نکاما   نکاما یتراک   یتراک میس   میس ریگ   ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس نکاما - - نکاما ریگ   ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
میس میس اتید   اتید مدوم   مدوم لسکیپاگم - - لسکیپاگم   22 ماد   ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ماد -  -  ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  - - یتعنص یتعنص هنایار   هنایار روتینام   روتینام  - - یرطاب یرطاب یاراد   یاراد

رتور رتور اتید   اتید مدوم   مدوم  -  - 44GG روخ   روخ تراک   تراک

9292
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یتسویپ تسیل  قبط  ناکلم  زکرم  یهاگراک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000082 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   GMK یتراجت مان   GM910 لدم نکاما  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

یرهاز نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  مرا  ژد  نمیا  هدنزاس  عجرم   F9 لدم لارتناس  نکاما  یتراک  میس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
یناهام یددم  الیل  هدننک  هضرع  عجرم  یناهام  یددم  الیل  هدنزاس  عجرم  راکتبا  نما  یتراجت  مان   AECRC1T لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

یناهام یددم  الیل  هدننک  هضرع  عجرم  یناهام  یددم  الیل  هدنزاس  عجرم  راکتبا  نما  یتراجت  مان   AECRC2T لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
لتاراف  SDC6000B لدم  kVA 6 ناوت اب  یلخاد  یرطاب  یاراد   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZS-LED22Z-2K لدم  in 22 زیاس یتعنص  هنایار  روتینام  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSP254-WL33X لدم لاکتیپا  موز  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

اکدر ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP55P544-WSL لدم  44X لسکیپاگم ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

لاصتا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایم  تعنص  لاصتا  هدنزاس  عجرم  کتونیل  یتراجت  مان   ML 141 لدم  4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هنایم تعنص 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   U.TEL یتراجت مان   A304U لدم  WPS تیلباق +USB تروپ کی  + یجراخ نتنآ  ود  + تنرتا تروپ  راهچ  یاراد  + ADSL2 رتور اتید  مدوم  الاک :  مان 
Mb\s 300 لاقتنا تعرس  دیدج  گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780258-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راسمرگ نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یبناج  لیاسوو  نیبرود  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030025000009 زاین :  هرامش 

راسمرگ نادنز  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  ربارب  نیبرود  تساوخرد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  21 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هارو  بصنو  یتناراگ  اب  تسیل  ربارب  لیاسوو  نیبرود  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3596119574 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  نادنز  هرادا  نارجل  یاتسور  راسمرگ  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34550076-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34550006-023 :: 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

یا6290433 هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  هحفص 53)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

یرون6290072 ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  لماش : هصقانم  ناونع   4
...و  FTTH

هحفص 21) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

تاقلعتم6290755 ریاس  هکبش و  تکوس  لنپ -  چپ  چیئوس -   - NVR هاگتسد نیبرود -  هحفص 59)تس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یبناج یبناج لیاسوو   لیاسوو نیبرود   نیبرود تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9393
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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

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج.مرترپیاه دنرب   Cap هارمه هب  ، گنلیش نودب   ( چروت هندرگ  نژِیسکا ( زاگ  اب  یبآریز  شرب  امسالپ  چروت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Plasma Cutting : Company: ESAB هاگتسد

1101092297001522 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   IPS56 لدم امسالپ  شرب  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Plasma Cutting : Company: ESAB یبآ ریز  امسالپ  شرب  هاگتسد  تهجدشاب  یم  الاک  یفیک  ینف و  دیئات  لیوحت و  زا 

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: 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

6290693Cap هارمه هب  ، گنلیش نودب   ( چروت هندرگ  نژِیسکا ( زاگ  اب  یبآریز  شرب  امسالپ  هحفص 68)چروت  )  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

زاگ6290155 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 19)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6290320 مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 19)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

CapCap  هارمه هارمه هبهب   ،، گنلیش گنلیش نودب   نودب  ( ( چروت چروت هندرگ   هندرگ نژِیسکا ( ( نژِیسکا زاگ   زاگ اباب   یبآریز   یبآریز شرب   شرب امسالپ   امسالپ چروت   چروت ناونع : : ناونع 9494
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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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تحت6291417 یکیزیف  لرتنک  سسکا  بذاک -  فک  رورس -  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد 
لرتنک قرب  ولبات  کیتاموتا -  قیرح  افطا  مالعا و  لماک  متسیس  هکبش - 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

دوخ6290003 یاهنامتخاس  رد  ددرت  لرتنک  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  تازیهجت و  هیهت  یحارط ، یاهمتسیسیراذگاو  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 27) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کیتاموتا6291023 برد  یاهمتسیسدرب  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6290078 دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  کمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ 
کیفارت لرتنک 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

( دیدجت  ) یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

37-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-qazvin.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291446 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 750.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

:: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir nigc-qazvin.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6290155 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 19)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6290320 مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 19)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6290350 یکدی  مالقا  نیمأت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
قیرح ءافطا 

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاصخشم6290571 لیاف  تسویپ  هب  کارا  هبعش  راکدوخ )  ) کیتاموتا قیرح  افطا  هاگتسد  کی  دیرخ 
ناگیار لمح  هنیزه  ینف  هتیمک  دات  زا  سپ  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم6291347 گنیلش  قبط  ود  روتکادنیا و  لزان و  اب  هارمه  یرتیل  لیابوم 140  موف  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تحت6291417 یکیزیف  لرتنک  سسکا  بذاک -  فک  رورس -  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد 
لرتنک قرب  ولبات  کیتاموتا -  قیرح  افطا  مالعا و  لماک  متسیس  هکبش - 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6291446 یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  هحفص 19)دیرخ  قیرح  ( قیرح

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه هلپ   هلپ هار   هار تهج   تهج دود   دود وو   قیرحدض   قیرحدض یاه   یاه هدرپ   هدرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6290152 لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  هحفص 9)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسأت6290310 کینورتکلا  هحفص 27)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6290329 زکرم  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6290658 زکرم  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسیسأت6291198 کینورتکلا  هحفص 9)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6291015ups رورس و قاتا  هحفص 34)ود  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یدقن .  تخادرپ  طیارش  اب  تازیهجت  اب  هارمه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003707000072 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SG 2520 لدم نیبرود  دارفنیا و  ثوتولب و  تیلباق  اب  یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  تسویپ  تسیل  هباشم  روتکاف  شیپ  هئارا  هدوب  یبرغ  ناجیابرذآ  یکشزپماد  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تاکرادت  طسوت  الاک  تیفیک  تلاصا و  تحص و  دات  هب  طورشم  الاک  هجو  تخادرپ 

دک یتسپ 1134 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تعاس  کراپ  یوربور  یدازآ  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5717617695 یتسپ : 

32770980-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32773299-044 :: 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

یا6290433 هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  هحفص 53)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشزومآ6290650 دنتسا   - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا  لماش :  یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ 
هفرط کی  یتعنص  قرب  زیم  هفرط -  ود  یتعنص  قرب  زیم   - hd هتسبرادم نیبرود 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا6290653 هارو.بصن.دیرخ  لاتیجید  هتسب  رادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6290755 ریاس  هکبش و  تکوس  لنپ -  چپ  چیئوس -   - NVR هاگتسد نیبرود -  هحفص 59)تس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6290810 رادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یفقس6290958 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6290975 نادمه  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تهج  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ 
مالعتسا تسویپ  تاصخشم  تسیل و 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تازیهجت تازیهجت اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژیو6291020 کیاه  ماد  هکبش  تحت  هتسرادم  هحفص 59)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6291089 اب  هارمه  نیبرود  هحفص 27)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

لانرتنیا6291292 کسید  دراه  لارتناس -  نکاما  یتراک  میس  ریگ  دزد  متسیس  نکاما - ریگ  دزد  متسیس 
هتسب رادم  نیبرود   - یتعنص هنایار  روتینام   - یرطاب یاراد   UPS- لانرتنیا کسید  دراه  -

 - 4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  لسکیپاگم - ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  ماد -  دیپسا 
رتور اتید  مدوم 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6291296 لیاسوو  نیبرود  هحفص 59)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 3 رکارک  تک  دحاو  ترارح  تفایزاب ، رلیوب  چنیا  سی 99  یاب  ریسم  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  نخاس ، دیرخ ، یحارط ،

هاگشیالاپ  یبناج  تاقلعتم  یریگراب VACUUM BOTTOM و  یزاس ، هریخذ  عمتجم  ثادحا  هژورپ  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  نزاخم ...  لاو  دناب  لیمکت  یزاس و  مواقم  تایلمع  یارجا  - 

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

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  یزکرم  رتفد  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  دانسا : میلست   :: سردآ سردآ

53183338 :: نفلت :: www.setadiran.ir -WWW.ABADAN REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ثادحا ثادحا هژورپ   هژورپ ترارح - - ترارح تفایزاب ، ، تفایزاب رلیوب   رلیوب چنیا   چنیا سیسی  9999   یاب   یاب ریسم   ریسم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن تخاس ، ، تخاس دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هاگشیالاپ هاگشیالاپ یبناج   یبناج تاقلعتم   تاقلعتم وو     VACUUM BOTTOMVACUUM BOTTOM  یریگراب یریگراب یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ عمتجم   عمتجم

9797
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001036000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادکناب هناماس  تاعالطا  یزاس  هریخذ  یارب  زاین  دروم  یاضف  زاس و  هریخذ  تازیهجت  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرمتم 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لک هرادا  هقبط 6 -  کالپ 54 -  نابایخ 33 -  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمات و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرمتم زکرمتم یرادکناب   یرادکناب هناماس   هناماس تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم یاضف   یاضف وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد هب   - دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم   - هباشم دک   - یرهش نوربو  یرهش  نورد  لقنو  لمح  سیورس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگرابو  اضماو  رهم  هعلاطم 

1101004992000024 زاین :  هرامش 
هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
تعاس 10800 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

تعاس 10800 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماو رهم  هعلاطم  تقد  هب   - دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم   - هباشم دک   - یرهش نوربو  یرهش  نورد  لقنو  لمح  سیورس  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو 

3915644146 یتسپ :  دک  رویرهش ،  سردم و 17  یناتسرامیب  عمتجم  ، سردم دیهش  راولب  یرهطم  نابایخ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42223026-086  ، 42223029-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225880-086 :: 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

رلیوب6290351 چنیا  سی 99  یاب  ریسم  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  تخاس ، دیرخ ، یحارط ، یراذگاو 
یریگراب VACUUM BOTTOM و یزاس ، هریخذ  عمتجم  ثادحا  هژورپ  ترارح - تفایزاب ،

هاگشیالاپ یبناج  تاقلعتم 

هحفص 73) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6290666 هریخذ  یارب  زاین  دروم  یاضف  زاس و  هریخذ  تازیهجت  نیمات  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زکرمتم یرادکناب  هناماس  تاعالطا 

هحفص 73) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6291133 شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش6291329 نوربو  یرهش  نورد  لقنو  لمح  سیورس  هحفص 73)دادرارق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یرهش یرهش نوربو   نوربو یرهش   یرهش نورد   نورد لقنو   لقنو لمح   لمح سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 9999

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگدننار6290235 ییامنهار و  هحفص 30)مئالع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هرهم6290251 جیپ و  تسب و  اب  هارمه  یگدننار  ییامنهار و  هحفص 53)مئالع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003815000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290258 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  یمالعا ،  تاصخشم  رباربار  دوخ  زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  لوا  زاف  تخاس  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراذگب .  ارجا  هب  یا  هلحرم  کی  هصقانم  تروصب  دیامن و  رازگرب  ناوخارف  یینورتکلا 

زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تادنتسم  ربارب  رورس  قاتا  لوا  زاف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هعلاطم  لماک  تسویپ  یاه  لیاف  .ددرگ  یرازگراب  ج  ب ،  فلا ،  تاکاپ  یمازلا و  فلا  تکاپ  یکیزیف  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  یلامش - رذوبا  نابایخ  شبن  اردصالم –  راولب  جرک -  ، 3149679651 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا لوا   لوا زاف   زاف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 100100
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ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HpG10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000032 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون رتسگ  ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HpG10HpG10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 10 110 1
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یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  ( تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قباطم  اقیقد   ) ربتعم یتناراگاب  - هلاس 2 ربتعم یتناراگاب   DL380G9 لدم HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  یمسرروتکاف 

1101003600000024 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت یمسرروتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ  هب.تسا  یمازلا   MAINFRAM یرازفا تخس  ینابیتشپو  هئارارد  کیتامروفنا  6 هبتر لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوبدهاوخ الاک  ندوب  لصارب  ینبم  اهمتسیس  هریاد  داتوررقمدعومردالاک  تفایردزا  سپ  هناماس  قیرطزاو  یدقن  هجو  تخادرپ.دش  دهاوخن  هدادرثا 

 : یتسپ دک  یبونج ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  سردم 6  شبن  سردم  دیهش  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9713683311

32232150-056  ، 32233190-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238979-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ هئارا   هئارا (( تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد  ) ) ربتعم ربتعم یتناراگاب   یتناراگاب -- هلاس هلاس 22 ربتعم ربتعم یتناراگاب   یتناراگاب   DL380G9DL380G9 لدم لدم HPHP رورس رورس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا یمسرروتکاف   یمسرروتکاف

102102
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  یاضاقت 3103801368-20 ** - مهد هاگشیالاپ  ** VMS SERVER: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا 

1101097684000583 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HP DL360P Server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
شخبرون زانهم  هدننک  هضرع  عجرم   CLIENT یتراجت مان   L300 لدم  PC هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

09170161929 نفلت : 
تسیمازلا هدنزاس  تکرش  رد  رتسجیر  لباق  لبتیپماک  تیاب  ارت  دراه 8  ددع  هارمهب 8  هنالاس  ود  یتناراو  یتناراگ و 

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

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

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

31038013683103801368 -- 2020 یاضاقت   یاضاقت  -  - VMS SERVERVMS SERVER دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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ینیمخ ماما  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 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفه هیوست 2  .IT دات تروص  رد  دیرخ.ربتعم  یتناراگ  لانیجروا و  الاک.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت دات و  زا  سپ 

1101090614001611 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک ود  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات و زا  سپ  هتفه  هیوست 2  .IT دات تروص  رد  دیرخ.ربتعم  یتناراگ  لانیجروا و  الاک.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.لیوحت 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6290112Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  هحفص 53)رورس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رورس6290258 قاتا  لوا  زاف  هحفص 76)تخاس  رورس  ( رورس

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

6290494HpG10 هحفص 76)رورس رورس  ( رورس

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

تاصخشم6290561 قباطم  اقیقد   ) ربتعم یتناراگاب  - هلاس 2 ربتعم یتناراگاب   DL380G9 لدم HP رورس
.تسا یمازلا  یمسرروتکاف  شیپ  هئارا  ( تسویپ یاهلیاف 

هحفص 76) رورس  ( رورس

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

یدرگناهج6290827 هناخ  یتسد و  عیانص  هزوم  رورس  قاتا  ییارجا  هحفص 37)دراوم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یاضاقت 62909493103801368-20  - VMS SERVER هحفص 76)دیرخ : رورس  ( رورس

رورس رورس مرمر    - - لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 104104
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6290993 مر   - لانرتسکا کسید  هحفص 76)دراه  رورس  ( رورس

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

6291015ups رورس و قاتا  هحفص 34)ود  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تحت6291417 یکیزیف  لرتنک  سسکا  بذاک -  فک  رورس -  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد 
لرتنک قرب  ولبات  کیتاموتا -  قیرح  افطا  مالعا و  لماک  متسیس  هکبش - 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6290170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155082 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیل تفاسم  روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/30 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل تفاسم   تفاسم روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 97 ھحفص 81 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  امد  روسنس  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000557 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   K-RTD-J لدم لپوکومرت  لباک  الاک :  مان 

رتم 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

میلس تعنص  ایرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  میلس  تعنص  ایرآ  هورگ  هدنزاس  عجرم   TC AND RTD لدم یتعنص  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان   RTD-PT100 لدم امد  روسنس  ید  یت  رآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   RTD لدم ید.یت.رآ  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   PAP-TE-RTD لدم امد  روسنس  ید  یت  رآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ایدنآ نیمات  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINCO یتراجت مان   RTD لدم یتمواقم  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

همانیهاوگ نیا  هیارا  هب  طونم  ییاهن  هیوست  تخادرپ.دوش و  هیهت  ازجم  تروصب  دیاب  اهروسنس  زا  کی  ره  یارب  یا  هطقن  جنپ  نویساربیلاک  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

31318365-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

یرزیل6290170 تفاسم  روسنس  هحفص 81)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

امد6290875 روسنس  هحفص 81)تخاس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امد امد روسنس   روسنس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 106106

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6290223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155067 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تنگم  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ) هداد زکرم  لاوریاف  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000805 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR15Wi لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6290096 هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس تنگم   تنگم ناونع : : ناونع 107107

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط )) هداد هداد زکرم   زکرم لاوریاف   لاوریاف هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 108108

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

6290146 - LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس 
Intel لوسنک  KVM چیئوس

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6290223 هحفص 83)تنگم  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6290269 لوژام  چیئوس و  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6290409 هحفص 37)چیئوس 32  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6290412 تسیل  تخاس -  ریز  ءاقترا  تهج  هکبش  تازیهجت  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسا6290593 هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ) هداد زکرم  لاوریاف  هحفص 83)هاگتسدکی  چیئوس  ( چیئوس

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

تاقلعتم6290755 ریاس  هکبش و  تکوس  لنپ -  چپ  چیئوس -   - NVR هاگتسد نیبرود -  هحفص 59)تس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یموب6290870 هکبش  لاوریاف  هاگتسد  هحفص 37)دیرخ 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6291011 هحفص 37)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تکاب6291437 تلب  هب  طوبرم  ینولفت  نشیتور ) ) چیئوس هحفص 30)دیپسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

زا 97 ھحفص 84 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویپمچ ردیرگ  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005976 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

رتم تاو  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رتم یرلاک  ای  جنس  ترارح  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یکیتسالپ همست  الاک :  مان 
مرگولیک 50 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یکیتسال همست  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کیلوردیه چالک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دریگ ،  ماجنا  مالقا  یمامت  یارب 

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

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویپمچ نویپمچ ردیرگ   ردیرگ یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462449 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/02هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس سراپ  رنویسکس  یداه  هغیت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

نویپمچ6291339 ردیرگ  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 84)دیرخ 6  چوس  ( چوس

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

چوس6291342 سراپ  رنویسکس  یداه  هحفص 84)هغیت  چوس  ( چوس

چوس چوس سراپ   سراپ رنویسکس   رنویسکس یداه   یداه هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 1101 10
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

39-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291361 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 55,000,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-39  - 159  ) ناهفصا یللملا  نیب  یاه  شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  دیرخ و  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 2.750.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 3  تدم  و 

ناهفصا  یللملا  نیب  یاه  شیامه  زکرم  هناخ  روتوم  یلرتنک  تازیهجت  متسیس  بصن  دیرخ و  - 2
ناسرف  هب  رهم  نابایخ  لاصتا  لپ  ثادحا  - 

 .... یناخیلع دیهش  نادیم  زابور  گنیکراپ  ثادحا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  نارمچ -  هارگرزب  یادتبا   :: سردآ سردآ

03134593737 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج6291296 لیاسوو  نیبرود  هحفص 59)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیب6291361 یاه  شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  دیرخ و  دروم  لماش 7  یراذگاو 
زکرم هناخ  روتوم  یلرتنک  تازیهجت  متسیس  بصن  دیرخ و  یللملا -

هحفص 87) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

متسیس متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یللملا - - یللملا نیب   نیب یاه   یاه شیامه   شیامه زکرم   زکرم یلصا   یلصا نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ دروم   دروم لماش  77   لماش یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
زکرم زکرم هناخ   هناخ روتوم   روتوم یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت

11 11 1 1
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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 20 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2973300654 لاوما هرامش  - یحطس یریگرادومن  هاگتسد  راجفنا  دضرافح  روتینام  تهج  دیرخ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009928 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یا  هلحرم  یدقن و  تروصب  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحطس یحطس یریگرادومن   یریگرادومن هاگتسد   هاگتسد راجفنا   راجفنا دضرافح   دضرافح روتینام   روتینام تهج   تهج دیرخ   دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1121 12
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب کیژولانآ 250  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292001103 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

زارف بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   150x152 mm زیاس رادرکرام   Toitu یکشزپ روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
تمالس

ددع 250 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

150150 x152  mmx152  mm  زیاس زیاس رادرکرام   رادرکرام   ToituToitu یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ذغاک   ذغاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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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 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام ECG لباک - طبار اب  لاسگرزب  ومیسام  رتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000590 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RST034CA هسانش دک  یددع  نتراک 1  لاسگرزب  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   MASIMO ینوکیلیس بورپ  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس عجرم  حارج 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   REC3090EO-V001 هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد  تمواقم  اب   SAADAT یگنچرخ یکشم  درگ  تکوس  دیل  لباک 3  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  اهالاک  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

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

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام ECGECG لباک   لباک -- طبار طبار اباب   لاسگرزب   لاسگرزب ومیسام   ومیسام رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 1141 14
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بآودنایم ینامرد  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  یکشزپروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093294000046 زاین :  هرامش 

بآودنایم ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارکربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسویپ  لیاف  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یمزیراو  تکرش  باسح  هبروکذمدحاو  سانشراک  داتو  یزادنا  هارو  بصنزا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5971869413 یتسپ :  دک  بّآودنایم ،  یرکاب  دیهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  بالقنا  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45262303-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45262303-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس یکشزپروتینام   یکشزپروتینام ناونع : : ناونع 115115
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا  (. گنیروتینام لاتف  )NST هاگتسد ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC

1101004543000683 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بطاسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOITU هدنزاس عجرم   MT-610 لدم یکشزپ  گنیروتینام  لاتف  هعطق  بورپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک اباب   روتکاف   روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام 66 هیوست.تسا   هیوست.تسا دانتسا   دانتسا لباق   لباق ریغ   ریغ وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (.(. گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف )) NSTNST هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح IRCIRC

1161 16
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراگن  09153871571 ددرگ لاسرا  یتسویپ  لیاف  قبط  مالقادشاب  یم  هباشم  الاک  دک  روتینام  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003972 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 1171 17

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 118118
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یتسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000154 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

دربردام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

یرون ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

KX2810| کتروف یا  | میس اب   | سوم دیلک و  هحفص  تیک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اشگلد یوک  ییاطع  نابایخ  هیمورا  تشادهب  زکرم  رد  لیوحت  رر  نیو  ردیر و  تابورکا  2013و  سیفا زودنیو 7 و  هارمه  هب  هدش  لبمسا  اه  متیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیمیمض  روتکاف  شیپ  یراک  زور  رد 7 اجکی و  لیوحت  تاعطق  لاسکی  لقادح  تنامض  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   09385294554

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6290983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- روتکافو الاک  لیوحت  زادعب  یدقن  تخادرپ  - هباشم دک  ناریا  فارگونپاکاب - هارمه  یراوید  هیاپابرتماراپ  لوف  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - یمازلا دمیآ 
1101091860000267 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1800 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6291086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  سکپ  متسیس  یکشزپ  صیخشت  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093604000019 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینچ مه  و  هدوزفا و ...  شزرا  یهاوگ  هطوبرم و  یفنص  تیلاعف  زوجم  زا  معا  تکرش  کرادم  دشاب  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  اقیقد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هدش  اضما  رهم و  تروصب  ینف  تاصخشم  هگرب  مالعتسا و  گرب 

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- روتکافو روتکافو الاک   الاک لیوحت   لیوحت زادعب   زادعب یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا فارگونپاکاب - - فارگونپاکاب هارمه   هارمه یراوید   یراوید هیاپابرتماراپ   هیاپابرتماراپ لوف   لوف یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ

1 191 19

سکپ سکپ متسیس   متسیس یکشزپ   یکشزپ صیخشت   صیخشت روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6290329 زکرم  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یحطس6290434 یریگرادومن  هاگتسد  راجفنا  دضرافح  روتینام  تهج  دیرخ  هحفص 87)تامدخ  روتینام  ( روتینام

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

6290479150x152 mm زیاس رادرکرام   Toitu یکشزپ روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  هحفص 87)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6290525 ECG لباک - طبار اب  لاسگرزب  ومیسام  رتمیسکا  سلاپ  هحفص 87)پورپ  روتینام  ( روتینام

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

سکپ6290564 متسیس  هحفص 87)یکشزپروتینام  روتینام  ( روتینام

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

هیوست.تسا6290652 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا  (. گنیروتینام لاتف  )NST هاگتسد ددع  کی 
.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  6

هحفص 87) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6290658 زکرم  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام6290911 هحفص 87)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6290926 لماک  هحفص 87)تس  روتینام  ( روتینام

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

تخادرپ6290983 - هباشم دک  ناریا  فارگونپاکاب - هارمه  یراوید  هیاپابرتماراپ  لوف  یکشزپ  روتینام 
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - یمازلا دمیآ  - روتکافو الاک  لیوحت  زادعب  یدقن 

هحفص 87) روتینام  ( روتینام

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

سکپ6291086 متسیس  یکشزپ  صیخشت  روتینام  هحفص 87)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لانرتنیا6291292 کسید  دراه  لارتناس -  نکاما  یتراک  میس  ریگ  دزد  متسیس  نکاما - ریگ  دزد  متسیس 
هتسب رادم  نیبرود   - یتعنص هنایار  روتینام   - یرطاب یاراد   UPS- لانرتنیا کسید  دراه  -

 - 4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  لسکیپاگم - ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  ماد -  دیپسا 
رتور اتید  مدوم 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشزومآ6290650 دنتسا   - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا  لماش :  یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ 
هفرط کی  یتعنص  قرب  زیم  هفرط -  ود  یتعنص  قرب  زیم   - hd هتسبرادم نیبرود 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یفقس6290958 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6291472FKS-9900097 یگدروخ شیاپ  گنیروتینوم و  تازیهجت  یفیک  یبایزرا  هحفص 9)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6290112Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  هحفص 53)رورس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6290078 دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  کمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ 
کیفارت لرتنک 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6290112Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  هحفص 53)رورس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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