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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   99 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   330هکس , 000 , 000330 , 000 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما433,370433,370رالد تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   298هکس ,000 , 000298 ,000 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس389,900389,900رالد سیئوس کنارف   617,200617,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 181هکس ,800 , 000181 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   426رالد ,900426 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   155,600155,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,117هکس 000 , 0001 17, 000 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   56نورک ,50056 ,500

رایع رایع   1818 یالط   28,028یالط ,00028 ,028 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ629,320629,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   432دصکی ,900432 ,900

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((220220))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 15  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 18  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 51  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 5  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 98

( یهگآ دادعت 19  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 100

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 114

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 118

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

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

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

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

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

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

( 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 12  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135
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( یهگآ دادعت 23  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

( یهگآ دادعت 25  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154

( یهگآ دادعت 15  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 165

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 165

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 165

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 173

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 181

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 186

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 189

( یهگآ دادعت 25  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 189

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 209
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 209

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 210

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 214

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 214

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ میسن   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/12/15  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345023 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور دادرارق 89  بلاق  رد  یبناج  تازیهجت  یا و  هنایار  یاه  متسیس  زا  ینابیتشپ  یراپسنورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 8/810/712/691  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد تسارح  تیریدم  موس -  هقبط  هاگشناد -  یزکرم  نامزاس  نامتخاس  زاوها -   :: سردآ سردآ

06133337079-06133112958 :: 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

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345168 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  یلخاد  ناگوان  تیریدم  نشیکیلپا  بو و  تحت  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 310-316  07132332488 :: 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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 11

نشیکیلپا نشیکیلپا وو   بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 22
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یا هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.irannsr.org :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایار عیانص  هزوح  رد  لاعف  تاسسوم  اه و  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالوصحم تیلاعف و  یاه  هزوح 

:: 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

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003065000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346970 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس  دیدج  یاهیدنمزاین  ششوپ  فده  اب  روبزم  یاه  هناماس  هعسوتو  یلم  دنمشوه  تراک  یدنورهش  تامدخ  یاه  هناماس  اب  طبترم  تادیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دیدج یاهیدنمزاین  ششوپ  فده  اب  روبزم  یاه  هناماس  هعسوتو  یلم  دنمشوه  تراک  یدنورهش  تامدخ  یاه  هناماس  اب  طبترم  تادیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نامزاس

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
لاوحا تبث  نامزاس  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   3/000/000/000  : راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  عون  نازیم و  نیمضت :  تاحیضوت 

یکناب و کچ  ررقم و  نازیم  زا  رتمک  همان  تنامض  شودخم و  همان  تنامض   ، همان تنامض  دقاف  تاداهنشیپ  هب  تسا  یهیدب  دشاب  یم  هام  هس  رابتعا  یاراد  روشک 
کالپ اکتا  هاگشورف  یوربور  ینیمخ  ماما  :خ  یناشن هب  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یرادا  روما  هناخ  ریبد  هب  همان  تنامض  لصا  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریاظن 

 207
23:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 207 اکتا  هاگشورف  یوربور  ماما  خ   ، 1137719411 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

تالوصحم تالوصحم وو   تیلاعف   تیلاعف یاه   یاه هزوح   هزوح دایار   دایار عیانص   عیانص هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف تاسسوم   تاسسوم وو   اهاه   تکرش   تکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

دنمشوه دنمشوه تراک   تراک یدنورهش   یدنورهش تامدخ   تامدخ یاه   یاه هناماس   هناماس اباب   طبترم   طبترم تادیلوت   تادیلوت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
دیدج دیدج یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین ششوپ   ششوپ فده   فده اباب   روبزم   روبزم یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یلم   یلم

44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 214 ھحفص 6 
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روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003065000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347136 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس  دیدج  یاهیدنمزاین  ششوپ  فده  اب  دیدج  یاهرازفا  مرن  دیلوت  یتیوه و  یاه  هناماس  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامزاس دیدج  یاهیدنمزاین  ششوپ  فده  اب  دیدج  یاه  رازفا  مرن  دیلوت  دوجوم و  یتیوه  یاه  هناماس  هعسوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
لاوحا تبث  نامزاس  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   2/500/000/000  : راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  عون  نازیم و  نیمضت :  تاحیضوت 

یکناب و کچ  ررقم و  نازیم  زا  رتمک  همان  تنامض  شودخم و  همان  تنامض   ، همان تنامض  دقاف  تاداهنشیپ  هب  تسا  یهیدب  دشاب  یم  هام  هس  رابتعا  یاراد  روشک 
کالپ اکتا  هاگشورف  یوربور  ینیمخ  ماما  :خ  یناشن هب  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یرادا  روما  هناخ  ریبد  هب  همان  تنامض  لصا  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریاظن 

 207
23:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 207 اکتا  هاگشورف  یوربور  ینیمخ  ماما  خ   ، 1137719411 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

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000137000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347186 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   2.482.364.000  . غلبم هب  دابآورس  ناویرم  هردناوید - هناب - زقس - یاهناتسرهش  رد  دانسا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لایر   2.482.364.000  . غلبم هب  دابآورس  ناویرم  هردناوید - هناب - زقس - یاهناتسرهش  رد  دانسا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
2,482,364,000 یلام :  دروآرب 

لایر   249,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/06/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  جدننس - ناتسدرک -  ، 6613956981 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

فده فده اباب   دیدج   دیدج یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت وو   یتیوه   یتیوه یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
نامزاس نامزاس دیدج   دیدج یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین ششوپ   ششوپ

55

اهناتسرهش اهناتسرهش ردرد   دانسا   دانسا ویشرآ   ویشرآ نویسازیناکم   نویسازیناکم وو   یهدناماس   یهدناماس 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 214 ھحفص 7 
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ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000137000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347197 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  غلبم 2.522.172.000  هب  راجیب  جدننس - نالگهد - هورق - نارایماک - یاهناتسرهش  رد  دانسا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لایر  غلبم 2.522.172.000  هب  راجیب  جدننس - نالگهد - هورق - نارایماک - یاهناتسرهش  رد  دانسا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
2,522,172,000 یلام :  دروآرب 

لایر   253,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/06/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  جدننس  ناتسدرک   ، 6613954981 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/12/14  1401/12/09

حبص هراتس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347594 :: هرازه هرازه ساردکدک   تاکاپ  ییاشگزاب  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/27 هبنش  زور  تعاس 8:30 

اب روبزم  یاه  هناماس  هعسوت  یلم و  دنمشوه  تراک  یدنورهش  تامدخ  یاه  هناماس  اب  طبترم  تادیلوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار   2001003065000012: داتس هرامش  هب  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  ار  نامزاس  دیدج  یاهیدنمزاین  ششوپ  فده 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا 
روکذم تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق   ، تیوضع تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir یناشن هب  داتس  تلود  یکینورتکلا 

.دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  و 
.دشاب یم  لایر   60/000/000/000: هصقانم دروآرب  غلبم 

لایر غلبم 3/000/000/000  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 1 نامتخاس  رد  عقاو  عبانم  هعسوت  تیریدم و  یزیر  همانرب  تنواعم  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1137719411 روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یداه  خیش  نابایخ  شبن  اکتا  هاگشورف  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت -  : رازگ هصقانم  یناشن 

:: نفلت https://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

اهناتسرهش اهناتسرهش ردرد   دانسا   دانسا ویشرآ   ویشرآ نویسازیناکم   نویسازیناکم وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 77

ششوپ ششوپ فده   فده اباب   روبزم   روبزم یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یلم   یلم دنمشوه   دنمشوه تراک   تراک یدنورهش   یدنورهش تامدخ   تامدخ یاه   یاه هناماس   هناماس اباب   طبترم   طبترم تادیلوت   تادیلوت ناونع : : ناونع
نامزاس نامزاس دیدج   دیدج یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین

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 214 ھحفص 8 
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ناجنز یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/12/9   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش ییاسانش  هب  تبسن  ناجنز  رهش  کشخ  دنامسپ  دنمشوه  یروآ  عمج  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  ناجنز  یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کشخ دنامسپ  دنمشوه  یروآ  عمج  زوجم  رودص  دنمشزرا و  کشخ  دنامسپ  کیکفت  نشیکیلپا  دنمشوه  تامدخ  هئارا  تهج  مزال  تیحالص  ینف و  شناد  دجاو 
همان نآ  طباوض  قبط  روشک و  ترازو  یغالبا  همان  هویش  ساسارب  ادبم  رد  ناجنز  یرهش  یاههلابز  زا  عافتنا  کیکفت  زوجم  ( ؛ یصوصخ شخب  نایرجم  طسوت  و 

دیامن مادقا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدش  دیق  طیارش  ربارب  ناوخارف  نیا  قیرط  زا  بوصم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت https://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

کشخ کشخ دنامسپ   دنامسپ کیکفت   کیکفت  ( ( نشیکیلپا نشیکیلپا دنمشوه ( ( دنمشوه تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا تهج   تهج مزال   مزال تیحالص   تیحالص وو   ینف   ینف شناد   شناد دجاو   دجاو یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
کشخ کشخ دنامسپ   دنامسپ دنمشوه   دنمشوه یروآ   یروآ عمج   عمج زوجم   زوجم رودص   رودص وو   دنمشزرا   دنمشزرا

99

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

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

زا 214 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001258000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347021 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود ییاوه  طسوتم  راشف  هکبش  رتمولیک  ثادحا 4  هارمه  هب  هیال  هس  رادشکور 120  میس  اب  هرادم  کت  ییاوه  طسوتم  راشف  هکبش  رتمولیک  ثادحا 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لماک  نویساموتا  طوبرم و  لرتنک  ولبات  اب  ییاوه  یزاگ  دیلک  هاگتسد  بصن 4  هارمه  هب  هیال  هس  رادشکور 120  میس  اب  هرادم 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طسوتم راشف  هکبش  رتمولیک  ثادحا 4  هارمه  هب  هیال  هس  رادشکور 120  میس  اب  هرادم  کت  ییاوه  طسوتم  راشف  هکبش  رتمولیک  ثادحا 7  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.لماک  نویساموتا  طوبرم و  لرتنک  ولبات  اب  ییاوه  یزاگ  دیلک  هاگتسد  بصن 4  هارمه  هب  هیال  هس  رادشکور 120  میس  اب  هرادم  ود  ییاوه 
87,794,580,335 یلام :  دروآرب 

لایر   4,389,730,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/06/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ربامن 37642003 - 37642005 نفلت : مایخ 35 - زا  دعب  مایخ - راولب  دهشم -  ، 9185984111 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

ناگیاپلگ روتوم  نارهب  یتعنص  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ باختنا  هب  تبسن  هصقانم  قیرط  زا  دوخ  یراوس  یوردوخ  لسکا  هعومجم  ژاتنوم  نویساموتا  طخ  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  هنیمز  نیا  رد  صصختم  طیارش و  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

اب هژورپ  یناگرزاب  تاعالطا  بسک  تهج  یلخاد 255 و   03157248201 :: نفلت نفلت
یلخاد 251 هرامش 03157248201 

https://www.behranmoTor.com/behran-2 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

ییاوه ییاوه طسوتم   طسوتم راشف   راشف هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

یراوس یراوس یوردوخ   یوردوخ لسکا   لسکا هعومجم   هعومجم ژاتنوم   ژاتنوم نویساموتا   نویساموتا طخطخ   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 214 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راوزبس دالوف  سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/9   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقتسم ایحا  هعومجم  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1.750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

اهدادرارق روما  راوزبس  دالوف  سراپ  هناخراک  نیارفسا  هداج  رتمولیک 50  راوزبس   :: سردآ سردآ

05144024432 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع تادیازم  تاصقانم و   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 12:29 1401/12/02هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

irancell.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HH Cover purchase 2023 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TEC-NWG-RFP-01-5037

:: 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

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

HH Cover purchase 2023HH Cover purchase 2023 ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 214 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

141-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APN مدوم دیرخ RTU و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 14.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

041 :: 34496274 و 34448095 -  نفلت https://setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

041-34447089 :: 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

یبناج6345023 تازیهجت  یا و  هنایار  یاه  متسیس  زا  ینابیتشپ  هحفص 5)یراپسنورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نشیکیلپا6345168 بو و  تحت  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6346951 هزوح  دایار  عیانص  هزوح  رد  لاعف  تاسسوم  اه و  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف 
تالوصحم تیلاعف و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/228 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/12/8  دانسا  تفایرد   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345077 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت https://setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APNAPN  مدوم مدوم وو     RTURTU  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1414

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 214 ھحفص 12 
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001159000185 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346730 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   535,755,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000371 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346925 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر ) ین  نابهتسا –  اسف –  باراد –   – تشد نیرز  مرهج –  ریق –  دابازوریف - - راوک  ) هقطنم 5 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زیر ) ین  نابهتسا –  اسف –  باراد –   – تشد نیرز  مرهج –  ریق –  دابازوریف - - راوک  ) هقطنم 5 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,148,780,400 یلام :  دروآرب 

لایر   808,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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 یاهروحم   یاهروحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616

لیردراگ لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 214 ھحفص 13 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000370 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346928 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یدنبرمک  ینتب  ظافح  رارقتسا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاریش  یدنبرمک  ینتب  ظافح  رارقتسا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

52,170,621,418 یلام :  دروآرب 

لایر   2,609,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

هذیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093276000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346965 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اب قباطماین  دروم  مزاول  تازیهجت و  هیلک  هارمه  هب  فلخت ) تبث  هناماس   ) ناوخ کالپ  یکیفارت ، تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یهگآ نتم  رد  هدش  هئارا  تاصخشم 

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

هرامش هب  یتلود  تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  هدام 6  فلا  دنب  اب  قباطم  دیاب  هک  لایر  درایلیم  کی  غلبم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
تروصب همانتنامض  لصا  داتس ، هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  فلا  تکاپ  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروصب  هک  خروم 22/09/1394  123402/ت 50659 ه ـ

.ددرگ  یرادرهش  تسارح  دحاو  لیوحت  ررقم  تلهم  نایاپ  ات  یکیزیف 
13:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هذیا  ، 6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبرمک یدنبرمک ینتب   ینتب ظافح   ظافح رارقتسا   رارقتسا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

یکیفارت یکیفارت تافلخت   تافلخت تبث   تبث نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 214 ھحفص 14 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347111 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یماظتنا  یراطخا و  امنرطخ  یرتوبک  لاب  امنریسم  مئالع  ولبات و  هیهت  اب  اه  هار  هس  رهشدازآ و  دورهاش -  روحم  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یماظتنا  یراطخا و  امنرطخ  یرتوبک  لاب  امنریسم  مئالع  ولبات و  هیهت  اب  اه  هار  هس  رهشدازآ و  دورهاش -  روحم  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,574,556,026 یلام :  دروآرب 

لایر   778,727,801 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347184 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب  یاه  لپ  هدرن  یارجا  یزاسزاب و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرزب  یاه  لپ  هدرن  یارجا  یزاسزاب و  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,060,422,815 یلام :  دروآرب 

لایر   953,021,141 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یماظتنا یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا امنرطخ   امنرطخ یرتوبک   یرتوبک لاب   لاب امنریسم   امنریسم مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات هیهت   هیهت اباب   اهاه   هار   هار هسهس   وو   روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2020

گرزب گرزب یاه   یاه لپلپ   هدرن   هدرن یارجا   یارجا وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 214 ھحفص 15 
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347605 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناماس  ناتسرهش  هرادا  ینابهگن  کقاتا  روحم و  راوید  تاریمعت  لماش  هصقانم  ناونع   15 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنرهوک  ناتسرهش  یرادهار  هرادا  ینابهگن  قاتا  ثادحا  هطوحم و  راوید  تاریمعت 

ینوراه  چیپ  فداصترپ  هطقن  حالصا  یزاس و  نمیا 
نوگرام  بلاغ  عاش  زراب  درکرهش  روحم  تلافسا  شکور  یزاسهب و 

رولگبا  یاتسور  هار  تلافسا  لیمکت و 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادنامرف یوربور  تارادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درک -  رهش   :: سردآ سردآ

ربامن 32250997  3-32244852 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - ینابهگن ینابهگن کقاتا   کقاتا وو   روحم   روحم راوید   راوید تاریمعت   تاریمعت ثلاث -  -  ثلاث صاخشا   صاخشا لباقم   لباقم ردرد   لکلک   هرادا   هرادا یندم   یندم تیلوئسم   تیلوئسم همیب   همیب لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1515 ناونع : : ناونع
ثادحا ثادحا وو   لیمکت   لیمکت تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب فداصترپ -  -  فداصترپ هطقن   هطقن حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ینابهگن -  -  ینابهگن قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا وو   هطوحم   هطوحم راوید   راوید تاریمعت   تاریمعت

 ( ( یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هبهب   عوجر   عوجر وو ( ...  ( ...  لیردراگ -  -  لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن هلوس -  -  هلوس

2222
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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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001621000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347575 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر )  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یسرزاب  کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  یا  هلحرم  کی  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یسرزاب  کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  یا  هلحرم  کی  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,165,383,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف.مق  نارهت  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

مود هلحرم  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  هب   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگریش  :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 10  هب   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345019 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  هبنشکی  زور   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدیز  رهش  حطس  رد  یتراظن  یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  1317619682 دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابا دیز  یرادرهش   :: 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

وو سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یهاگدورف یهاگدورف رهش   رهش یسرزاب   یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن

2323

یتراظن یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2424
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اکن قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تیاغل  هبنشود 1401/12/8  زور  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن یمیلس  دیهش  هاگورین   v94/2 یزاگ دحاو  کینورتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زور   20 الاک :  لیوحت  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/715/714/208 نیمضت : 

اکن قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: سردآ سردآ

یاقآ ای 09366364806  روپ و  میلس  سدنهم  یاقآ   09111546686 :: نفلت نفلت
یمتسر سدنهم 

www.setadiran.ir-www.npgm.ir,www.tender 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

زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000625 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347570 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب  لقن  لمح و  تیریدم  یریوصت  تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

راب لقن  لمح و  تیریدم  یریوصت  تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,772,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح و تیریدم  نامزاس  یرادا  نامتخاس  درف  یدمحم  دیهش  نابایخ  ناتسلگ  نادیم  زاریش   ، 7146796575 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
راب لقن 

:: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

راب راب لقن   لقن وو   لمح   لمح تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

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

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

2001091504000260 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانیهاوگ روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  نامتخاس و  هیاپ 5  لقادح  یاراد  حالصیذ  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلکزاروظنم  نیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالماعم نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  ییاناوت  اب  و  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات 

یگدامآ مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن ،  یم  توعد  لایر ) نویلیم  دصیس  درایلیم و  کی  )000/000/300/1  -/ غلبم هب  یتلود 
دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  روکذم و  کرادم  ریوصت  یبایزرا ،  هدش  لیمکت  یاهمرف  ار و  دوخ 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تلاسر هلال و  هاار  راهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

یکیفارت6346965 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش نایاپ خیرات   10:00  - 1401/12/08 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
00:00  - 1401/12/13

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 00:00عبنم  - 1401/12/13 دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایناد ع شوش  تشادهب  زکرم   IT هنایار و تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: 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

نامتخاس نامتخاس یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح یریوصت   یریوصت گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2727

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم   ITIT وو   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLP تاعالطا -  تشن  زا  یریگولج  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000247 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/02/15 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653716-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  یبایزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001069 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DLPDLP تاعالطا -  -  تاعالطا تشن   تشن زازا   یریگولج   یریگولج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2929

VNXVNX  زاس زاس هریخذ   هریخذ یرازفا   یرازفا مرن   مرن یبایزاب   یبایزاب ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PACS) یکشزپ ریواصت  لدابت  یناگیاب و  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000185 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرازفا مرن  هتسب  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6345215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  رد  تاداهنشیپ  ماظن  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000125 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PACSPACS )) یکشزپ   یکشزپ ریواصت   ریواصت لدابت   لدابت وو   یناگیاب   یناگیاب متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3131

تاداهنشیپ تاداهنشیپ ماظن   ماظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسپدک یبآ و  کالپ  یناسر  زورب  یرامش و  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093129000004 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  دابا  متسر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

دروکر 17500 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دانسا و  هیلک  یراذگ  راب  هیلک  دروکر  دادعت 17/500  هب  دابآ  متسر  رهش  مان  دقاف  رباعم  یتسپدک و  یبآ و  کالپ  یناسر  زورب  یرامش و  رس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 09113859463 یمازلا  هناماس  رد  هدش  نات  زوجم  تکرش و  رهم  اب  تمیق  مالعتسا  مرف  تکرش و 

4464133141 یتسپ :  دک  دابآ ،  متسر  یرادرهش  - دابآ متسر  رهش  - رابدور ناتسرهش  رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3467223-013  ، 34672223-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34672221-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا 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   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6345507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  عقاو  هگنلردنب  هیحان  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش  تهج   IPValid 10 وmps دناب یانهپ  اب  تنرتنیا  رتسب  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هگنلردنب ناتسرهش  ناگزمره 

1101093631006054 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
1210mps دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هطوبزم  طیارش  راک و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44240140-076  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسپدک یتسپدک وو   یبآ   یبآ کالپ   کالپ یناسر   یناسر زورب   زورب وو   یرامش   یرامش رسرس   ناونع : : ناونع 3333

IPValidIPValid وو     1010 mpsmps دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا رتسب   رتسب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قبط  کیتامروفنا ( تامدخ  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000279 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  قبط  کیتامروفنا ( تامدخ  یراپسنورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هیبش  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000197 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02163923180 و 02163921024 رتشیب :  تاعالطا  بسک  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هاگشورف /  بسک  هناورپ  تکرش /  همانساسا  یراذگراب 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا تامدخ   تامدخ یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 3535

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم وو   تاحیضوت   تاحیضوت حرش   حرش هبهب   زاس   زاس هیبش   هیبش رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کولب 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 20 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتساورتکلا گنر   : هندب ششوپ  یزلف -  هندب  سنج  لیابوم -  رازفا  مرن  لرتنک  شور  هرپ - ) تیال 32  ناس   ) یرون ناملا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ربتعم 24  همان  تنامض  یا ) هروک  )
1101094238000052 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کولب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینیسح هداز  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  ناس  یتراجت  مان   LVD لدم نژولاه  پمال  یزلف  باق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرن نتشاد  -3  ( الاب تمواقم  نتسکش و  ندش .  مخ  مدع  میخض (  موینیمولآ  هخاش  هچراپکی 2 - یحرط  مکحتسم و  یساش  یاراد  اه 1 - یگژیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
wifi اب لرتنک  تیلباق  اه و  همانرب  اه و  یزاب  یناسر  زورب  تیلباق  دنمشوه و  میوقت  عونتم  یاه  نشیمینا  لیابوم 4 - یصاصتخا  رازفا 

7861839819 یتسپ :  دک  کولب ،  یرادرهش  تلادع -  نابایخ  کولب - رهش  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43280040-034  ، 43280250-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43280250-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هروک هروک  ) ) کیتاتساورتکلا کیتاتساورتکلا گنر   گنر  : : هندب هندب ششوپ   ششوپ یزلف -  -  یزلف هندب   هندب سنج   سنج لیابوم -  -  لیابوم رازفا   رازفا مرن   مرن لرتنک   لرتنک شور   شور هرپ - ) - ) هرپ   3232 تیال   تیال ناس   ناس  ) ) یرون یرون ناملا   ناملا ناونع : : ناونع
(( یایا

3737
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09189142600  اب  یگنهامه  تهج  تسویپ -  هب  هعجارم  یپوکسودنآ - رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000523 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  دادریت  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یپوکسودنا  تاشرازگ  ریواصت و  تبث  ناونع  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دادریت بط  نایار  زادرپ  ریوصت  یسدنهم  و 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر قرب  یورین  عیزوت   :: 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 22 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تشر کی  قرب  عیزوت  روما   ) نیکرتشم یکینورتکلا  یناگیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094684000276 زاین :  هرامش 

تشر قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تشر کی  قرب  عیزوت  روما   ) نیکرتشم یکینورتکلا  یناگیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195653111 یتسپ :  دک  تشر ،  قرب  یورین  عیزوت  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33472506-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33472580-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسودنآ یپوکسودنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3838

(( تشر تشر کیکی   قرب   قرب عیزوت   عیزوت روما   روما  ) ) نیکرتشم نیکرتشم یکینورتکلا   یکینورتکلا یناگیاب   یناگیاب ناونع : : ناونع 3939

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 07 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  یریذپ  بیسآ  لیلحت  تیریدم و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 64572762 سانشراک  اب  سامت  دادرارق ،  سیون 

1101001017000846 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ریگارف یا  هنایار  یاه  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  شلف  یشزومآ  ناونع  هدومزآ  نومزآ  لیلحت  تیریدم و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریذپ یریذپ بیسآ   بیسآ لیلحت   لیلحت وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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یلزنا نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزناردنب نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  دحاو  یا  هنایار  هکبش  رازفا ،  مرن  رازفا ،  تخس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094739000012 زاین :  هرامش 

یلزنا نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرن رازفا ،  تخس  زا  ینابیتشپ  یربهار و  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  هکبش  رازفا ، 

4314637758 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  نالیگ - ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44553185-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44553185-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تسا  یضرف  دک  ناریا   - اه نیبرود  یارب  زنسیال  ددع  هارمهب 50  رورس   vms رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000235 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هورگ هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  هتسب   Corporate 2007 R1,Corporate 2020 R1 نوتسا لیام  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ادرف متسیس  اتهب  نیسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  تسا  یضرف  دک  ناریا   - اه نیبرود  یارب  زنسیال  ددع  هارمهب 50  رورس   vms رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش رازفا ،  ،  رازفا مرن   مرن رازفا ،  ،  رازفا تخس   تخس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

اهاه نیبرود   نیبرود یارب   یارب زنسیال   زنسیال ددع   ددع   5050 هارمهب   هارمهب رورس   رورس   vmsvms رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6346403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یرگلابرغرازفا  مرنژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000486 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713783466 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یزکرم  هاگشیامزآ  - ریشناوج نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   WIN- GRAF رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000372 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم   WIN- GRAF رازفا مرن  - 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرگلابرغرازفا یرگلابرغرازفا مرنژراش   مرنژراش ناونع : : ناونع 4343

WIN-  GRAFWIN-  GRAF  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000199 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ار  کرادم  یقبام  زیلانا و  ناگدننک  تکرش   . تسویپ حرش  هب  دانسا  دنشاب  هتشاد  ار  همزال  دیرگ  راک و  ماجنا  نسح  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نک محر  رتکد  یاقا  بانج  یلخاد 2010  دنیامن 02166943333  یراذگ  راب  تسویپ  رد  بوتکم  تروص 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سنسیال  لاوریاف firewall و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000132 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماسرازفا   هناماسرازفا مرن   مرن ورازفا   ورازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4545

سنسیال سنسیال وو     firewallfirewall لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  لودج  تسویپ  هب  هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09154124329 تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1101001533000106 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هکبش  طابترا  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  لودج  تسویپ  هب  هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09154124329 تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: 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 گنیروتینام   گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - یدقن دیرخ  - هباشم یالاک  دک  - یزودنیوملع قاتا  کسویک  بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هدننک

1101003175000132 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یناسر  عالطا  کسویک  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - یدقن دیرخ  - هباشم یالاک  دک  - یزودنیوملع قاتا  کسویک  بو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تفایرد  دیدج  یالاک  دوشیم و  عوجرم  یبارخ  تروص  رد  - سانشراک دات  تروص  رد  تخادرپ  -09102030255 یقداص یاقا 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620957

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسویک کسویک بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - یدقن دیرخ  - هباشم یالاک  دک  - یزودنیوملع قاتا  کسویک  بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هدننک

1101003175000131 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یناسر  عالطا  کسویک  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - یدقن دیرخ  - هباشم یالاک  دک  - یزودنیوملع قاتا  کسویک  بو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک دات  تروص  رد  تخادرپ  - سانشراک دات  تروص  رد  تخادرپ  -09102030255 یقداص یاقا 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620863

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسویک کسویک بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادناتسا   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  دادرارق و  قبط   ) هدرتسگ هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000105 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  زاین و  دروم  کرادم  یلم -  هسانش  یداصتقادک و  یاراد  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84691111-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یدقن  تروصب  تخادرپ  - تسویپ تاصخشم  اب  سوفوس  ما  یتوی  لماک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003177000050 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 
هتسب 1 دادعت : 

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

یدیشروخریش یگنهامه 09127802402  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415937977 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  رختسا  بنج  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340231-028  ، 33375231-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3615925

33373908-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدرتسگ هدرتسگ هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5050

.دشاب .دشاب یمیم   یدقن   یدقن تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   سوفوس   سوفوس ماما   یتوی   یتوی لماک   لماک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاعالطا  یروانف و  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003957 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621574

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا وو   یروانف   یروانف یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبانم متسیس  )و  یراد هنازخ  هجدوب و  ، یرادباسح لماش  ) یلام یرادا  نویساموتا  لماش  هچراپکی  عماج و  متسیس  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسنا

1101001027000033 زاین :  هرامش 
یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نک  یآ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  شرازگ  دیلوت  تاعالطا  تیریدم  یلام و  نویساموتا  عماج  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
یسراپ رازفا  مرن  ناراگن  هداد 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

...و کیتامروفنا  اتفا و  زوجم  -BPMS هرفن و یناسنا 100  عبانم  متسیس  هرفن و  یرادا 50  نویساموتا  ناربراک  دادعت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621470

22053619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم متسیس   متسیس وو   (( یراد یراد هنازخ   هنازخ وو   هجدوب   هجدوب ،، یرادباسح یرادباسح لماش   لماش )) یلام یلام یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا لماش   لماش هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج متسیس   متسیس جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 5353
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  یتناراگ   . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  باهذ  بایاو  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000429 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

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

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا   SMTSMT ترارح   ترارح راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  یباوختخت  مظعا ص 96  ربمایپ  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناتسرامیب  یمومع  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091439000016 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  یباوختخت   96 ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 787 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادنتسم ساسا  رب  تکرش  باختنا  - ددرگ لاسرا  تسویپهب  اهروتکاف  شیپ  تادنتسم و  - دش لاسرا  تسویپ  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یلاسرا 

 : یتسپ دک  سوواک ،  دبنگ  ص )  ) مظعا ربمایپ  ناتسرامیب  دابآ ، قآ  هار  راهچ  نورب ، هچنیا  هداج  یادتبا  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4918936316

33280168-017  ، 33280130-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33280130-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یمومع   یمومع یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 5555
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمتسم دیدزاب  یرادهگن و   ، رتلیف نیمات  لماش  نوماه  رهشناریا و  ناتسرهش  رد  اوه  یفیک  شیاپ  هاگتسیا  ود  یرادهگن  ظفح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا تسویپ  رد  تامدخ  حرش  قبط 
1101004410000114 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/06/11 زاین :  خیرات 

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

.دشابیم مالعتسا  تسویپ  تامدخ  حرش  دوب .  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هطوبرم  سانشراک  طسوت  راک  دات  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ریت _  تفه  نابایخ  ربنلق _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658798 یتسپ : 

33417162-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33417164-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمتسم رمتسم دیدزاب   دیدزاب وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، رتلیف رتلیف نیمات   نیمات لماش   لماش نوماه   نوماه وو   رهشناریا   رهشناریا ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   اوه   اوه یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ ردرد   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط

5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگلد و ، دنمریه ، راهباچ یاهرهش  رد  اوه  یفیک  شیاپ  هاگتسیا  راهچ  سیورس  رمتسم و  دیدزاب   ، یرادهگن  ، یفرصمرتلیف نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنس تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  رهشکین 

1101004410000113 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/06/11 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا تسویپ  هدش  هتساوخ  تامدخ  حرش  دوب ،  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هطوبرم  سانشراک  طسوت  راک  دات  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ریت _  تفه  نابایخ  ربنلق _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658798 یتسپ : 

33417162-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33417164-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ناگلد   ناگلد ،، دنمریه دنمریه ،، راهباچ راهباچ یاهرهش   یاهرهش ردرد   اوه   اوه یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ هاگتسیا   هاگتسیا راهچ   راهچ سیورس   سیورس وو   رمتسم   رمتسم دیدزاب   دیدزاب  ، ، یرادهگن یرادهگن  ، ، یفرصمرتلیف یفرصمرتلیف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
دنس دنس تسویپ   تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط رهشکین   رهشکین

5757
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هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالم تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  یزکرم  لنپ  یرتم و  هلت  نمیا  رود  هار  هنایاپ  مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم 

1101001132000457 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ کینورتکلا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انامرآ  یتراجت  مان   AEP_RTU_XX لدم شجنس  تازیهجت  یرتم  هلت  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم لنپ   لنپ وو   یرتم   یرتم هلت   هلت نمیا   نمیا رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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راسناوخ س )  ) هیمطاف ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلابز احما  هاگتسد  رشاو  یاج  ضیوعت   plc نامرف متسیس  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092472000005 زاین :  هرامش 
راسناوخ هیمطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-1 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

ینف 12 لوئسم  دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قیقد  قاصلا  دشاب و  یم  همیمض  تسویپ  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام

8791614416 یتسپ :  دک  مرحم ،  خ 13 راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57779000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57772774-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهدزاود 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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0140119 اضاقت : هرامش  قیرح / مالعا  گنیروتینام   Fire Alarm Monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000846 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  192 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عاونا عاونا یاراد   یاراد رگشیامن ،  ،  رگشیامن هحفص   هحفص یاراد   یاراد  ،  ، PLCPLC  لاتیجید لاتیجید الماک   الماک متسیس   متسیس هبهب   لیدبت   لیدبت وو   قرب   قرب ولبات   ولبات وو   نامرف   نامرف متسیس   متسیس لماک   لماک ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع
دنامسپ دنامسپ احما   احما زورب   زورب یاه   یاه همانرب   همانرب

5959

قیرح قیرح مالعا   مالعا گنیروتینام   گنیروتینام   Fire Alarm MonitoringFire Alarm Monitoring ناونع : : ناونع 6060
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مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cO2 لوسپک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095303000072 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا...یناشن  شتا  ... CO2 لوسپک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهدزاود 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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0140097 اضاقت : هرامش  / CONTROL & AUTOMATION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000847 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نوتسیب گنس  کیناکم  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   BRMS-CTR لدم لنوت  دس و  دربراک  نویساموتا  لرتنک و  یاه  متسیس  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cO2cO2 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6161

CONTROL & AUTOMATIONCONTROL & AUTOMATION ناونع : : ناونع 6262
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-465-947 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یتیمیسکارپ  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ ربتعم و  همان  تنامض  هئارا  تیفیک -  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  بآ -  حطس  چیئوس  گبریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا 

1101091701001840 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 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621538

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

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 6363

یتناراگ یتناراگ وو   ربتعم   ربتعم همان   همان تنامض   تنامض هئارا   هئارا تیفیک -  -  تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح بآبآ -  -  حطس   حطس چیئوس   چیئوس گبریا   گبریا ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا

6464

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

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

زا 214 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h7c3k2k3zljdv?user=37505&ntc=6346859
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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 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010589 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621519

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .(  .( دشاب دشاب یمیم   راکنامیپ   راکنامیپ هدهع   هدهع هبهب   زیهجت   زیهجت تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  ) ) سنمیز سنمیز گرومیس   گرومیس ویارد   ویارد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت 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 214 ھحفص 44 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621519
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4xkvx6dt2vfxv?user=37505&ntc=6347163
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ناتسرل زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد 

1101030315000014 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-DTC-10-02 لدم  W 10 ناوت  UHF دناب لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد 

6817641315 یتسپ :  دک  نمهب ،  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162133-066  ، 31162000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621335

31162000-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتالوزیا روتالوزیا وو   کرکر   یاراد   یاراد گنیروتینوم   گنیروتینوم تیاس   تیاس یاراد   یاراد گنیروتینوم   گنیروتینوم اباب   سلسل   نفنف   هدنتسرف   هدنتسرف ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 214 ھحفص 45 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621335
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنامیقاب ژراش  رادقم  شیامن  ندرک ups و  روتینام  هدافتسا  دروم  تراک   snmp تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000823 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نذؤم نسحمریم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   Megatec یتراجت مان   DP522 لدم  UPS دربراک  snmp تراک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621202

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنامیقاب هدنامیقاب ژراش   ژراش رادقم   رادقم شیامن   شیامن وو     upsups ندرک   ندرک روتینام   روتینام هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم تراک   تراک   snmpsnmp ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 214 ھحفص 46 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621202
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هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو یمویتیل 3.6  یرطاب  تناس /  لوط 10 رتمیلیم  مین  نیپ  تلف 22  لباک  تناس /  لوط 10 رتمیلیم  مین  نیپ  تلف 30 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(/ SAFT  ) تفس دنرب  1/2AA زیاس رپمآ   1200

1101091627000075 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN- BRADLEY یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا  متسیس  رلرتنک   BA1-1756 یمویتیل یرطاب  الاک :  مان 
تعنص لرتنک  لآ  هدیا  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   CONNEX ELECTRONICS CO. LTD هدنزاس عجرم  قرب  روتنک  دربراک   FFC 120-05-10 تلف لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   CONNEX ELECTRONICS CO. LTD هدنزاس عجرم  قرب  روتنک  دربراک   FFC 60-20-10 تلف لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج  / دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  یاهسکع  قبط  الاک  الاک /  لیوحت  زا  سپ  هتفه  ات 4  تخادرپ 1  هدنشورف / هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  یزردوگ  سدنهم  هرامش 09153323862  اب  ینف  تالاوس 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621615

52318040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تلف تلف لباک   لباک  - - یمویتیل یمویتیل یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 214 ھحفص 47 
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( رایرهش  ) ناشخرد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش هاگنامرد  یناشن  شتآ  هیدات  ذخا  یاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  مالقا ،  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یتسویپ  کرادم  رد  هکدادرارق  قبط  ناشخرد 

1101092125000043 زاین :  هرامش 
( رایرهش  ) ناشخرد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

لحم و زا  دیدزاب  تسا .  یمازلا  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  تیحالص  هیدات و  نتشاد  تسا -  یمازلا  ینف  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . مالعتسا هدنرب  اب  تسویپ  لیاف  قبط  دادرارق  دقع  دشاب .  یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  تسا .  یمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکت 

3351666794 یتسپ :  دک  ناشخرد ،  دیهش  هاگنامرد   . هاپس رذگ  ریز  هب  هدیسرن.رهلک  دیهش  راولب.رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65293810-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65293810-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن مالقا ،  ،  مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 214 ھحفص 48 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  باهذ و  بایا  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.لنپ  رتنیرپ   . قرح مالعا  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000428 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/127 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک  رایاوه 

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

رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/DY/201 لدم قیرح  مالعا   LCD اب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ رتنیرپ   رتنیرپ  . . قرح قرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 214 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c7xsn3p5g7pl2?user=37505&ntc=6345307
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6345307?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6345601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000303 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد سامت 23344  هرامش  اب  لاؤس  تروص  رد   - دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  قباوس  هموزر و  هتشاد و  ار  هباشم  یاهراک  ماجنا  هقباس  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یکناب  همانتنامض  هئارا  ینوناق و  تاروسک  لماش  دشاب و  یم  هلاسکی  دادرارق  تروص  هب  راک  ماجنا  - - 145

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000090 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LIOS یتراجت مان   OTS-4000 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هناماس  رد  هباشم  دک  زا  قوف  مالعتسا  تهج  مرتحم :  ناگ  هدننک  تکرش  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7171

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یرادرهش   یرادرهش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 214 ھحفص 50 
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رهش نیهاش  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 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سارک تروص  هب  هبعش  سا  یپ  وی  کر و  رد  اهروتکتد  ییامناج  اب  هارمه  رورس  یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092096000023 زاین :  هرامش 

رهش نیهاش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  مرف  یراذگراب  لیمکت و  هژورپ و  زا  دیدزاب   - یناریا دنرب  اب  تازیهجت  زا  هدافتسا  راکنامیپ -  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارب یگنهامه 09131173543  یتناراگ -  لاس  کی  لقادح  یفرصم  مالقا  راکنامیپ -  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک  تسا -  یمازلا 

8316673131 یتسپ :  دک  یعرف 5 ،  ادخهد - نابایخ  - رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45223575-031  ، 45227036-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45227026-031 :: 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

دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  تسویپ  قباطم  قیرح  مالعا  افطا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030319000061 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   ISS021 لدم ریذپ  سردآ  فراعتم و  قیرح  یافطا  یرادینش  یرادید  یولبات  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861818465 یتسپ :  دک  دنزاش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف  بنج  یرهطم  داتسا  دیهش  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38226640-086  ، 38226700-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38226377-086 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 7373

دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   افطا   افطا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس دض  هاگتسد  یزادنا 10  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003336000116 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

لیوحت ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  لحم  رد  ار  الاک  یتسیاب  هدننک  نیمات  .دیامن  یرازگراب  هناماس  رد  ار  روتکاف  شیپ  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32511249-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس دضدض   هاگتسد   هاگتسد   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسیرابجا مالقازیرروتکاف  - تسا هباشمدک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یلیمکت  تازیهجت  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگاب  هارمهو  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  " اقیقد

1101091841000017 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   HD1 لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  لثم  هقرفتم  یاه  هنیزه  - سانشراک طسوت  ینف  تاصخشمو  طیارش  تلاصادات و  لصوو و  بصن  ، تفایردزا سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  ییاهن  دصقم  ات 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: 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

یزوس یزوس شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7676

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

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

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

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

6346294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسا یمازلا  دیدزاب  قیرح ** افطا  ردنلیس  تست  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش گنهامه  یمساق  سدنهم  مناخ   61637088

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101093823000558 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 36 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** تسا یمازلا  دیدزاب  قیرح ** افطا  ردنلیس  تست  ژراش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  یمساق  سدنهم  مناخ   61637088

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا ردنلیس   ردنلیس تست   تست وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسا یمازلا  دیدزاب  8  * یناشن شتآ  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یگنهامه  یمساق  سدنهم  مناخ   61637088

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101093823000556 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 30 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** تسا یمازلا  دیدزاب  8  * یناشن شتآ  لوسپک  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یگنهامه  یمساق  سدنهم  مناخ   61637088

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب تسویپ  حرش  قبط  تسیاب  یم  تاعالطا  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  )  gas detector / optical smoke تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000815 زاین :  هرامش 

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

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

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  یت  سا  یج  یتراجت  مان   smoke لدم قیرح  مالعا  بای  دود  روسنس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gas detector / optical smokegas detector / optical smoke ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001445000044 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک تمیق  تسیمازلا -  داتس  هناماس  قیرط  زا  اهب  مالعتسا  لاسرا  اضما و  رهم و  یتسویپ ،  اهب  مالعتسا  رد  تمیق  مالعا  دشاب -  یم  یضرف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  بصن  هنیزه  دیرخ و 

6931449574 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231321-084  ، 32222285-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621600

32220179-084 :: 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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 214 ھحفص 57 
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گرزب نارهت  هبعش 8  یعامتجا  نیمات  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 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا دیدزاب  .تسویپ  تاصخشم  قبط   . FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090827000024 زاین :  هرامش 

نارهت تشه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

بعکم رتم  35 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا دیدزاب  .تسویپ  تاصخشم  قبط   . FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1143815813 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  تراجت -  کناب  هچوک  هلودلاربخم -  نادیم  زا  رت  نیئاپ  یبونج -  یدعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33113259-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621185

33970001-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شزومآ   شزومآ ،، بصن بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 214 ھحفص 58 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621185
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qh3qd5umeg9tq?user=37505&ntc=6347358
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347358?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورود رگراک  ءادهش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  یناشنشتآ  پمپ  رتسوب  جیکپ  هیال  هداتسیا 3 یدومع  رتیل  تیفرظ 5000 اب  بآ  هریخذ  نلیتا  یلپ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090844000021 زاین :  هرامش 

دورود رگراک  ءادهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیواج تراجت  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم   FCDT یتراجت مان   MAG-11 لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرارب تایلام  امرفراک  – یندم  تیلوئسم  همیب  هیلخت –  لحم –  ات  لاقتناو  لمح  یریگراب –  هب  طوب  رم  یاه  هنیزه  هیلک   --- یزادنا هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راک  نامیپ  هدهعرب  هریغ  ینوناق و  تاروسک  یعامتجا و  نیمات  همیب  باسحاسافم  هدوزفا – 

6881895715 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  هاگنامرد  یسودرف  نابایخ  یتشهب  دیهش  یوک  دورود  ناتسرل  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43230245-066  ، 43232973-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621296

43232973-066 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6347397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155296 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ گولاتاک  قباطم   solo200 روتکتد هدننک  زاب  رازبا  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/13 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یناشنشتآ   یناشنشتآ پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب جیکپ   جیکپ هیال   هیال هداتسیا  33 هداتسیا یدومع   یدومع رتیل   رتیل 50005000 تیفرظ   تیفرظ اباب   بآبآ   هریخذ   هریخذ نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 8282

solo200solo200 روتکتد   روتکتد هدننک   هدننک زاب   زاب رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 8383

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شتآ6345330 قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
یناشن

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6346548 مالعا  گنیروتینام   Fire Alarm Monitoring(35 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6346586cO2 هحفص 35)لوسپک یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   5151 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  هعبات  یاهدحاو  و  رتنس ) اتید   ) یرادناتسا و هکبش  زا  یزاس  نما  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000029 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

کی 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یتسویپ  تسیل  حرشب  اقیقد  دیاب  رتنس  اتید  ینابیتشپ  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهاوخن ار  یئاعدا  ضارتعا و  هنوگچیه  قح  تکرش  هدومن و  خسف  هفرطکی  تروص  هب  ار  ینابیتشپ  دادرارق  ، راک نوناق  رغت  تروص  رد  تسا  راتخم  یرادناتسا  ( 2

.تشاد

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972281-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتنس رتنس اتید   اتید  ) ) وو یرادناتسا   یرادناتسا هکبش   هکبش زازا   یزاس   یزاس نما   نما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8484

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ نسح  نابایخ   ftth حرط 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

نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6345054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب  لیمکت و  تسا + هباشم  الاک  دک   ) حلاصم مزاول و  ملق   11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000350 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 1 دادعت : 

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

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب  لیمکت و  تسا + هباشم  الاک  دک   ) حلاصم مزاول و  ملق   11 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122315-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ   ftthftth حرط   حرط ناونع : : ناونع 8585

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

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

6345373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قبط   Api هناماس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000031000117 زاین :  هرامش 

یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  طیارش  قبط   Api هناماس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6345398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09143824467 ینف سانشراک  - دشاب یم  رتم  هب  دحاو  - یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000661 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   CAT7 یتراجت مان   m 1000 هرقرق یدنب  هتسب  عون   S/FTP لدم  CAT7 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

قافآ هکبش  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 6   m 500 لوط  SFTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09143824467 ینف سانشراک  - دشاب یم  رتم  هب  دحاو  - یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قبط   قبط   ApiApi هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 8787

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 20  هیوست  یرتشم  لحم  رد  لیوحت  تسویپ -  لیاف  حرش  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000231 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   SXT SIXPACK لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 20  هیوست  یرتشم  لحم  رد  لیوحت  تسویپ -  لیاف  حرش  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 8989
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.دراد  یتسویپ  لیاف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد E1(3 لدبم هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط 
1101001621000449 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
WUHAN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBERHOME یتراجت مان   B3163R-06 لدم تنرتا  هب  یتارباخم   E1 طوطخ هکبش  لدبم  الاک :  مان 

تاطابترا هعسوت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO., LTD
ددع 3 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  روتکاف  شیپ.دراد  یتسویپ  لیاف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد E1(3 لدبم هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیجم 09125597688 سامت.دشابیمالاک لیوحت  زادعب  یراکزور  60 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلا  یتسویپ  لیاف 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ.دراد   شیپ.دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف.دشابیم   لیاف.دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.دشابیم   هنیزه.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا (.(. هاگتسد هاگتسد E1(3E1(3  لدبم لدبم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط

9090
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سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تقذ  تسویپ  تسیل  هب  زاین  هب  خساپ  زا  لبق  افطل  / Ario-TM600 Bunddle لوصحم :  مان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003527000060 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN ARIO WAF یتراجت مان  فو  ویرآ  لدم  بو  تحت  یاه  همانرب  یموب  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  ماجنا  یلام 1401  لاس  نایاپ  ات  هیوست  .دشاب  یم  سراف  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193734881 یتسپ :  دک  سراف ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  یماوق ،  بایسآ  تشدرصق ،  نابایخ  زاریش ،  سراف ،  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36283991-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004261000006 زاین :  هرامش 

مرهج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تعنص ارپاس  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FG-300D لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7413188941 یتسپ :  دک  مرهج ،  هاگشناد  سراف ، جیلخ  نادیم  یرهطم ، داتسا  دیهش  راولب  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54372252-071  ، 54372084-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54372254-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فوفو ویرآ   ویرآ لدم   لدم بوبو   تحت   تحت یاه   یاه همانرب   همانرب یموب   یموب لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 9191

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 9292
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نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص و  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

k10 لدم اراک  یپ  یا  تحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000233000015 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نفلتاراک تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  نفلتاراک  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   K10 لدم هنایار  هکبش   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515859151 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص  لک  هرادا  یرادرهش  نابایخ  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38227002-081  ، 31448000-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247643-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  ( ) رتسگ هکبش  یتناراگ  سنسیال (  نودب   SG310 لاوریاف ددع  کی  سنسیال ، نودب   SG230 لاوریاف ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1201001039000022 زاین :  هرامش 
ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.تسا یمازلا  زاین  خساپ  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

k10k 10 لدم   لدم اراک   اراک یپیپ   یایا   تحت   تحت ناونع : : ناونع 9393

تسیل تسیل قبط   قبط ( ) ( ) رتسگ رتسگ هکبش   هکبش یتناراگ   یتناراگ سنسیال (  (  سنسیال نودب   نودب   SG310SG310 لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   سنسیال ، ، سنسیال نودب   نودب   SG230SG230 لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

9494
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کوتسا ریغ  لانیجروا و  () تسویپ تسیل  قبط  ) C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001039000023 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسا یمازلا  زاین  خساپ  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000247 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Wireless میس -  یب  تنرتنیا  هکبش  هب  لاصتا  مالعتسا :  عوضوم  تنرتنیا /  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یراذگ  تمیق  نآ  ساسا  رب  هدهاشم و  تسویپ  لیاف  افطل  مالس  اب 

.دیئامرف لصاح  سامت  همینغوب  سدنهم  هرامش 09166118603  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کوتسا کوتسا ریغ   ریغ وو   لانیجروا   لانیجروا ()() تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ))   C2960  X-24 TSLC2960  X-24 TSL چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   ، ، C2960  X-48TSLC2960  X-48TSL چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 9595

تنرتنیا تنرتنیا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9696
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یزکرم ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001164000103 زاین :  هرامش 

یزکرم یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لیمکت  هعلاطم و  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818953116 یتسپ :  دک  زاف 1 ،  یتشهب  دیهش  کرهش  وکپه  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124989-086  ، 34032224-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34032360-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع )   145 دعر (   RSTT6 ینایرج لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع )   35 دعر (  یئات  لانیمرت 4  کرحتم  کنیل 

رتم )   300 ندلب (   CAT5 هکبش لباک 
 ( فالک  10 رون (  ناشفا 2.5*1  میس 
1101001313000366 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 2/5 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبارت سدنهم   - 09123414689 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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 لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 9797

رون رون   11 ** 2 .52 .5 ناشفا   ناشفا میس   میس ندلب -  -  ندلب   CAT5CAT5 هکبش   هکبش لباک   لباک یئات -  -  یئات   44 لانیمرت   لانیمرت کرحتم   کرحتم کنیل   کنیل دعر -  -  دعر   RSTT6RSTT6 ینایرج   ینایرج لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع 9898
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ws-c2960s-24tc-l4 لدم تروپ  کبش 24  اتید  چیوس   - ws-c2960s-24ts-l n لدم تروپ  کبش 24  اتید  چیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ددع  یراوید 3  کر 

1101001531000117 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24LT-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ws-c2960s-24tc- لدم تروپ  کبش 24  اتید  چیوس  -- هاگتسد 2 دادعت 2  هب   ws-c2960s-24ts-l لدم تروپ  کبش 24  اتید  چیوس  دیرخ 1-  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ددع  یراوید 3  کر  هاگتسد 3- دادعت 4 هب   l

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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  - - ws-c2960s -24tc- l4ws-c2960s -24tc- l4 لدم   لدم تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیوس   چیوس  - - ws-c2960s -24ts - l nws-c2960s -24ts - l n لدم   لدم تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیوس   چیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع یراوید  33   یراوید

9999
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  لباک  ددع  نس و 3  دراه  ددع  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرس 09122449199 سدنهم  هباشم ، دک  ناریا 

1101001050000193 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 3 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2040 لدم  SAN Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، هباشم دک  ناریا  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  لباک  ددع  نس و 3  دراه  ددع  دادعت 14   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم 

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

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ددع   ددع وو  33   نسنس   دراه   دراه ددع   ددع   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 100100
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مق ناتسا  یرتسگداد  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 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتپادآ  + A دیرگ  cp-6921-cl-k9 وکسیس :  نوف  یپ  یآ  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093034000056 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CP-7941G لدم هنایار  هکبش   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  هب  یشوگ  ینف  تاصخشم 

.دشاب روتپادآ  هارمه  هب  یتسیاب  امتح  تمیق  هئارا 
.دشاب یم  زور   10 روتکاف ، هارمه  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هیوست 

3719998858 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  یدباع  دیهش  راولب  ناگدازآ  نادیم  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36628824-025  ، 36628811-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36628824-025 :: 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 نوف   نوف یپیپ   یآیآ   یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 10 110 1
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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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماگ قاروا  قیرطزا  تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  چوس  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ تردق  ظفح  تخادرپ  نودب  1402/08/30 دیسررساب 0208131

1101000060000793 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 31 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR2024C لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR2024 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR224 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 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
یردنکسا سدنهم   09151184052 هباشمدکناریا.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

هکبش هکبش چوس   چوس -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع 102102
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  ماهبا  تروصرد  ، ملاسو حیحص  ، نادمه لک  هرادا  لحم  تازیهجت  لیوحت  ، یناریاو تسویپ  لیافاب  قبطنم  تاداهنشیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  دنوسهاش  یاقآ   09183518522

1101006003000019 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS-879U-RP-EU لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا لحم  رد  تازیهجت  لیوحت  هدوب ، یناریا  تسویپ و  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قبطنم  تسیاب  یم  تاداهنشیپ  .تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم تروص  یراگزاس  دات  زین  نآ و  تیفیک  ینف  دات  الاک و  تفایرد  زا  سپ  باسح  هیوست  ملاس ، حیحص و  تروص  هب  نادمه  لک 

6517673166 یتسپ :  دک  هللادبع ،  هداز  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32515924-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512188-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 214 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yzmq3khdjbtfq?user=37505&ntc=6346251
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6346251?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب  8  * یشوگ یتارباخم و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000553 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXO لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXO هعطق تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

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

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب  8  * یشوگ یتارباخم و  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوگ یشوگ وو   یتارباخم   یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع 104104

یفرصم یفرصم مزاول   مزاول وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  ًانمض  تسویپ -  لیاف  قبط  یفرصم  مزاول  هنایار و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000049 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   KVM چیئوس اتید  لاقتنا   KVM-PS2 لماک لباک  الاک :  مان 

تس 16 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   PATCH CORD یتراجت مان   m 5 یددع یکیتسالپ 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   AWG24 U/UTP لدم  Cat6 pvc دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک 

هتسب 210 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

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

ددع 5 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

شزادرپ نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   ARSON یتراجت مان   A 5 نایرج تدش   m 1 زیاس  AN-2TC لدم لیابوم  یارب   Type-C هب  Type-C لیدبت لباک  الاک :  مان 
ییالط نامز 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   V100 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   RAPOO یتراجت مان   E9080 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو تسارح  هیدیئات  امتح  تسا  رکذ  هب  مزال  .ددرگ  دولپآ  لیمکت و  هعلاطم ، تقد  هب  ار  لیاف  ًافطل  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تکرش  نیا  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تفن 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چئئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000349 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  لدم 4900  رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  الاک  لاسرا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ههام یلام 2  هیوست   ) .دنیامن تمیق  داهنشیپ  هب  مادقا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  تسیاب  یم  مرتحم  ناگدننک  نیمات  دشاب  یم  تسویپ 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663128-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620773

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چئئوس   چئئوس ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  جرد  هباشم  دکناریا  دوش -  هیارا  تمیق   ws-c2960-48 fps-i لدم طقف  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا ربتعم  یتناراگ  یاراد  ددرگ -  همیمض  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ 

1101095549000783 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح قیرط  زا  تابلاطم  لوصو  یریگیپ  دنس -  میظنت  روتکاف و  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

کمایپ  09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620781

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طقف طقف وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 107107
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تاموزلم  هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000475 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یددع نتراک 305  یدنب  هتسب  عون   LEGRAND لدم  mm 0/2 عطقم حطس  یکیتسالپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج   cat6 utp هکبش لباک  الاک :  مان 

رانم یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم 
ددع 55 دادعت : 

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

دات تهج  هنومن  لاسرا.یمسر  روتکاف.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.ددرگ  هظحالم  یراذگ  تمیق  تهج  دراد و  تسویپ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرخ 1402 هیوست  تروصنیا  ریغ  رد  هزور   10 هیوست دوش  هداد  لیوحت  دنفسا  زا 16 لبق  سانجا  رگا.تسا  یمازلا  زکرم  سانشراک 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621729

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاموزلم   تاموزلم وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 108108
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101001022002640 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621748

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا سسکا   سسکا هیال   هیال چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا

109109
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روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاصخشم   . هکبش زاس  ریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000045 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435894461 یتسپ :  دک  پ 9 ،  دار - یعناق  خ  یبونج - زاریش  - اردصالم - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88036144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621774

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم  . . هکبش هکبش زاس   زاس ریخذ   ریخذ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 214 ھحفص 80 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621774
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vkt64xek9bu23?user=37505&ntc=6347049
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347049?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت حطس  رد  بعش  نامتخاس  رد 15  یهد  تبون  یاه  هاگتسد  یرادهگنو  سیورس  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  رد  یصاصتخاو  یمومع  طیارش  ینوناق  تاروسک  هیلک  اب  دادرارق 

1101050381000090 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
نامتخاس 15 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3619568

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاروسک تاروسک هیلک   هیلک اباب   دادرارق   دادرارق نارهت   نارهت حطس   حطس ردرد   بعش   بعش نامتخاس   نامتخاس   1515 ردرد   یهد   یهد تبون   تبون یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ حرش   حرش ردرد   یصاصتخاو   یصاصتخاو یمومع   یمومع طیارش   طیارش ینوناق   ینوناق

11 11 1 1
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHF میس یب  ییویدار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ،  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000157 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621693

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  میس میس یبیب   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دوش / تقد  مالقا  ینف  تاصخشم  دادعت و  هب  تسویپ / طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  عاونا  متیآ   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یفرعم  شورف  سانشراک  دوش / همیمض 

1101093035001007 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  هتسب 6   m 2 لوط  150x50 mm زیاس  cm 15 یلخاد رطق   PVC سنج نهپ  برد  کنارت  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 2,648 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دوش همیمض  روتکاف  شیپ  دوش / تقد  مالقا  ینف  تاصخشم  دادعت و  هب  تسویپ / طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  عاونا  متیآ   20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / دوش یفرعم  شورف  سانشراک 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621607

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ دوش / / دوش تقد   تقد مالقا   مالقا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   تسویپ / / تسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا متیآ   متیآ   2 020 ناونع : : ناونع
دوش دوش یفرعم   یفرعم شورف   شورف سانشراک   سانشراک دوش / / دوش همیمض   همیمض

1 13113
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا هب  هکبش  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003030 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMTOG110 لدم  GSM هب سابدم  لکتورپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلاصا یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621408

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتا تنرتا هبهب   هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 1141 14
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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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هجوت  الاک  دنرب  تسویپ و  تسیل  هب  ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  ویسپ  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094853000046 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  زربلا  گنیکنارت  دربراک   PVC هدننکادج الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  الاک  دنرب  تسویپ و  تسیل  هب  ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  ویسپ  هکبش  تازیهجت  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
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621349

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

دوش دوش هجوت   هجوت الاک   الاک دنرب   دنرب وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   ًامتح   ًامتح تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

1101092625000816 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cisco چیوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

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

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621361

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، یتساوخرد یتساوخرد مالقا   مالقا حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج ناگدنشورف   ناگدنشورف وو   دشاب   دشاب یمیم   یروص   یروص یباختنا   یباختنا یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا ددرگ   ددرگ یمیم   دیکات   دیکات   c iscocisco  چیوس چیوس ناونع : : ناونع
دنیامن دنیامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف هبهب   تسیاب   تسیاب یمیم  

1161 16
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  تنرتنیا و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراقفلوذ یاقا  یگنهامه 09127180929  تهج  هرامش 

1101003068000303 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

ددرگ مادقا  تسویپ  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620973

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1171 17
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  هطوبرم  یاهتساکو   FC روتپادآ ولتگیپ  هارمه  هب  یتیفرظ  ینلاس 72   OCDF کر ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

1101093035001009 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OCDF AND ODF هدنزاس عجرم   OCDF AND ODF یتراجت مان   NZDSF لدم یتارباخم  یزلف  یکیتسالپ و   OCDF-ODF کار الاک :  مان 
نامرآ نازاس  قاری 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  هطوبرم  یاهتساکو   FC روتپادآ ولتگیپ  هارمه  هب  یتیفرظ  ینلاس 72   OCDF کر ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  هدنشورف /

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621695

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یاهتساکو   یاهتساکو   FCFC  روتپادآ روتپادآ ولتگیپ   ولتگیپ هارمه   هارمه هبهب   یتیفرظ   یتیفرظ   7272 ینلاس   ینلاس   OCDFOCDF  کرکر ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 214 ھحفص 88 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621695
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگرزاب سانشراک  ( دشابیم هباشم  دکناریا   ) تسویپ حرش  هب   CGR2010 وکسیس هکبش  رتور  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایمشاه 024-33145388 یاقآ 
1101001313000369 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2811 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیهیدب.دایمن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620834

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CGR2010CGR2010 وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 214 ھحفص 89 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  یا  هراوهام  طابترا  کنیل  یزادنا  هار  تهج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000305 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تازیهجت 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09364338537 لاؤس  تروص  رد  - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  الاک  یراک  زور  یدقن 10  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دنشاب یم  تمیق  هئارا 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620977

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یایا   هراوهام   هراوهام طابترا   طابترا کنیل   کنیل یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 214 ھحفص 90 
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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 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیشام تامدخ  تکرش  داتو  تست  شرازگ  هارمه  هب  یالاب 5  مورده  CAT6 UTP لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000615 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق مالعتس  ینیشام ا  تامدخ  تستو  شرازگ  نودب  ینیشام  تامدخ  تکرش  داتو  تست  شرازگ  هارمه  هب  یالاب 5  مورده  CAT6 UTP لباک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام هیوست 3 دشابیم  لطاب  مالعتساو  دشابیمن  وبق ل 

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
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621373

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DFL16RO16DFL16RO16 لدم   لدم   mm  55 لوط   لوط   UTP CAT6UTP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 214 ھحفص 91 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفدحاو دات  هب  دیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  (. C9300-24S-A) وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یریصن 09131598378: سامت.دسرب

1101001621000450 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6582-2PA لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینفدحاو دات  هب  دیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  ( هاگتسد C9300-24S-A)(1) وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن 09131598378: سامت.دشابیمالاک لیوحت  زادعب  یراکزور  60 تخادرپ.تسیمازلا روتکاف  شیپ.دشاب  طبترم  تساوخرد  ابدیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.دسرب 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621465

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( C9300 -24S-AC9300 -24S-A)) وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 214 ھحفص 92 
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  زاین  دروم  ربیف  گنیکنارت و  لماش  هکبش  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000053 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یتسویپ  لیاف  یرازگراب  ءاضما و  لیمکت ، قیقد ، هعلاطم  - یتساوخرد یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621493

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد زاین   زاین دروم   دروم ربیف   ربیف وو   گنیکنارت   گنیکنارت لماش   لماش هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 214 ھحفص 93 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یب  نا  لا  لباترپ و  نتنا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000514 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   IDIRECT یتراجت مان   GHZ 12/75-10/70 سناکرف  LNB UNIVERSAL KU BAND لدم یجورخ  کت  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

یاپ هزاس  هعسوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 1 دادعت : 

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

22166077 ینف : دحاو  یدروهاش 22166414  یلام : رومام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رابنا  ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 
.دشاب یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  تس و  یمازلا  روتکاف  شیپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621399

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیب نانا   لالا   وو   لباترپ   لباترپ نتنآ   نتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  هطوبرم  یاهتساکو   FC روتپادآ ولتگیپ  هارمه  هب  یتیفرظ  ینلاس 72   OCDF کر ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

1101093035001009 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OCDF AND ODF هدنزاس عجرم   OCDF AND ODF یتراجت مان   NZDSF لدم یتارباخم  یزلف  یکیتسالپ و   OCDF-ODF کار الاک :  مان 
نامرآ نازاس  قاری 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  هطوبرم  یاهتساکو   FC روتپادآ ولتگیپ  هارمه  هب  یتیفرظ  ینلاس 72   OCDF کر ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  هدنشورف /

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621695

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یاهتساکو   یاهتساکو   FCFC  روتپادآ روتپادآ ولتگیپ   ولتگیپ هارمه   هارمه هبهب   یتیفرظ   یتیفرظ   7272 ینلاس   ینلاس   OCDFOCDF  کرکر ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 125125

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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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرعم سانشراک  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تاعطق  متیآ   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دوش /

1101093035001008 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 1 عطقم حطس  یسم  سنج   4/5c-2v لایسکاوک قرب  لباک  الاک :  مان 
هتسب 2,030 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  دوش / یفرعم  سانشراک  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تاعطق  متیآ   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / هدنشورف اب 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621655

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرن یرن شیفرس   شیفرس رتالودم -  -  رتالودم یبیب -  -  نانا   لالا   لایسکاوک -  -  لایسکاوک نتنآ   نتنآ لباک   لباک هکبش :  :  هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 214 ھحفص 96 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروب ردام  سویاب  یرطاب  ددع  cate5RJ45 و40  هکبش تکوس  ددع  cat5E UTP 16 و500  هکبش لباک  رتم   305 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک

1101001218000533 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL35ERO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN- BRADLEY یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا  متسیس  رلرتنک   BA1-1756 یمویتیل یرطاب  الاک :  مان 
تعنص لرتنک  لآ  هدیا  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621732

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشادهب6345028 زکرم   IT هنایار و تازیهجت  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6345507IPValid 10 وmps دناب یانهپ  اب  تنرتنیا  رتسب  هحفص 19)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا6345716 تامدخ  هحفص 19)یراپسنورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6346195 هنایار  هکبش  رازفا ،  مرن  رازفا ،  تخس  زا  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6346556 طیارش  قبط  یزکرم  داتس  یریوصت  تراظن  متسیس  هکبش  ویسپ  تازیهجت  هحفص 118)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رتویپماک رتویپماک دروب   دروب ردام   ردام سویاب   سویاب یرطاب   یرطاب ددع   ددع   4040 وو   cate5RJ45cate5RJ45 هکبش هکبش تکوس   تکوس ددع   ددع   500500 وو   cat5E UTP 16cat5E UTP 16 هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   305305 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 214 ھحفص 97 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621732
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u7tvu9ckm97pa?user=37505&ntc=6347555
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347555?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هدرتسگ6346938 هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 19)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6347365 یروانف و  یفرصم  هحفص 19)مالقا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  گنر  کت  یگنر و  مامت  ناور  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000082 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
جرف هدننک  هضرع  عجرم   HOT ELECTRONICS Co.LTD هدنزاس عجرم   PH16 لدم یعبرم  رتم  زیاس  یکیتسالپ  یگنر  مامت  یکینورتکلا  ناور  ولبات  الاک :  مان 

یردشوه
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09187446046 سانشراک  طسوت  دات  بصن و  زا  سپ  هتفه  کی  تخادرپ  تسا - هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط گنر   گنر کتکت   وو   یگنر   یگنر مامت   مامت ناور   ناور ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 214 ھحفص 98 
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - یدقن دیرخ  - هباشم الاک  دک  - یزودنیو یناسر  عالطا  دنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000130 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدوواد مشاهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  کتید  یتراجت  مان   TOUCH SAINA T32 INch لدم یسمل  یناسر  عالطا  دنتسا  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 

یمریمس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا سانشراک  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - یدقن دیرخ  - هباشم الاک  دک  - یزودنیو یناسر  عالطا  دنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدج یالاک  تفایرد  هدننک و  نیمات  هب  تدوع  یبارخ  تروص  رد  - ددرگیو تخادرپ  ساننشراک  دات  تروص  رد  -09102030255 یقداص

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000490 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EASTAR هدنزاس عجرم   P25 لدم  0/96x0/08 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تمیق و  داههنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  دنیامنن  لاسرا  ار  هدش  هتساوخ  تادنتسم  هک  ییاه  خساپ  هب  دوش 4 - یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ینف 

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

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزودنیو یزودنیو یناسر   یناسر عالطا   عالطا دنتسا   دنتسا ناونع : : ناونع 129129

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 214 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yzk6yc6jgmqqe?user=37505&ntc=6345702
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6345702?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f54snkzq5bcm3?user=37505&ntc=6346452
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6346452?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر کت  ناور   LED ولبات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000327 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   P10 لدم  cm 12 تماخض  202x106 cm زیاس زمرق  گنر  کت   LED ناور ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cm 106*58 داعبا - ناگیار الاک  لمح  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621672

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

قیرح6346548 مالعا  گنیروتینام   Fire Alarm Monitoring(35 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنر گنر کتکت   ناور   ناور   LEDLED  ولبات ولبات ناونع : : ناونع 131131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  یشک  طخ  یارجا  هاگتسد  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000166 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروتوم هیلقن  لیاسو  یقاحلا  مزاول  تاعطق و  شورف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارت درس  یشک  طخ  یارجا  هاگتسد  بصن  دیرخ و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تاصخشم  قبط  ) تاقلعتمو یلودج  ینغور  گنر  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095345000019 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   9 هقطنم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نالبس قفش  قیاع  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 یطوق  B-S-5010 گنر دک  یکشم  لودج  گنر  الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دنشاب نارهتو  زربلا  ناتسا  هدودحم  رد  احیجرت  ناگدننک  تکرش  (- یتسویپ تاصخشم  قبط  ) تاقلعتمو یلودج  ینغور  گنر  دیرخ  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم اهب  مالعتسا  فذح  هلزنم  هب  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب  مدع  - دشابیم هباشم  دک  ناریا 

3133815985 یتسپ :  دک  زومآ ،  شناد  یادهش  راولب  ریت -   7 جرک - زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700551-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32717232-026 :: 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 درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 132132

تاقلعتم تاقلعتم وو   یلودج   یلودج ینغور   ینغور گنر   گنر دیرخ   دیرخ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواس یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ لودج  تاصخشم و  قبط  اه  گنربشدشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراک  دات  هبددرگاضماورهم 

1101005785000168 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   4500x122 cm زیاس  B.803 دک یکیفارت  دیفس  گنربش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دات هبددرگاضماورهم  لیمکت  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ لودج  تاصخشم و  قبط  اه  گنربشدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراک 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک بلح 20  ره  هرامش 605  یبآ  دیفس و  لودج  صوصخم  ناسدروب  ارودناس  گنر  دیرخ  تهج  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093369000011 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناوزو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یشاقنو یدنب  هتسب  لیاسو  الاک :  هورگ 

ییولیک بلح 20   1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8354136758 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  ناوزو - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45421112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45421300-031 :: 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 دیفس   دیفس گنربش   گنربش ناونع : : ناونع 134134

ییولیک ییولیک   2020 بلح   بلح رهره     605605 هرامش   هرامش یبآ   یبآ وو   دیفس   دیفس لودج   لودج صوصخم   صوصخم ناسدروب   ناسدروب ارودناس   ارودناس گنر   گنر دیرخ   دیرخ تهج   تهج اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 135135

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) فاوخ ناتسرهش  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  ینمیا  تازیهجت  یتیزوپماک و  یکیفارت  میالع  لیوحت  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف هیهت  تسویپ  لیاف  تاصخشم 

1101001423000287 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف ناسارف  هدنزاس  عجرم  کتارف  یتراجت  مان   FF-PUL-ST لدم  m 3 عافترا یتیزوپماک  سنج   5x40x40 mm زیاس ییامنهار  مئالع  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
سراف ناسارف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتیزوپماک   یتیزوپماک یکیفارت   یکیفارت میالع   میالع لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 136136

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090531000030 زاین :  هرامش 

رایک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

رایک رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبشرابنا 09132847085 برد  لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زادعب  زور  تخادرپ 10

8837153113 یتسپ :  دک  ادهش ،  راولب  رازملش - رایک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32624221-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622615-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6345780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یقرب  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000092 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باوج تسویپ  ینف  داهنشیپ  هگرب  روتکاف و  شیپ.دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگ  بصن و  لمح /  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  ( ناینایاش یاقا   ) هرامش 09183153677 اب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تروص  رد.دشاب  یمن  لوبق  لباق  هباشم  لدم  ای  دنرب.دشاب  مالعتسا 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 137137

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  یاههار  حطس  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000195 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دینک هعجارم  تسویپ  رادم  هب  تمیق  مالعا  تهج  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریسم تیاده  ولبات 

1101005312000119 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502010102   60x30 cm زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  یلیطتسم  ریسم  تیاده  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دینک هعجارم  تسویپ  رادم  هب  تمیق  مالعا  تهج  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریسم تیاده  ولبات 

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: 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 یاههار   یاههار حطس   حطس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 139139

ریسم ریسم تیاده   تیاده ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمرگ ناتسرهش  توگنا  شخب  یدنک  مساق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یمرگ -  ناتسرهش  یدنک  مساق  یاتسور  یرتم  یتناس  دعبا 35*60  هب  رباعم  یولبات  ددع  دادعت 15  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097071000001 زاین :  هرامش 

یمرگ ناتسرهش  توگنا  شخب  یدنک  مساق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع  15 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

یمرگ لیبدرا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5656145644 یتسپ :  دک  یدنک ،  مساق  یاتسور  یمرگ -  ناتسرهش  لیبدرا  ناتسا  یمرگ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32644204-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32644204-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یموب  راکنامیپ  دوش  داهنشیپ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ربارب 

دنیامن تکرش  یقوقح  دارفا  ایجرت 
1101050033000056 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4654567866 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  هاراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38237020-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242326-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم یتناس   یتناس   6060 ** 3535 دعبا   دعبا هبهب   رباعم   رباعم یولبات   یولبات ددع   ددع   1515 دادعت   دادعت تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 141141

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 142142

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم  ) یظافحتسا هزوح  یاههار  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  شلف  هتشون و  فک  روشاه ، یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001423000288 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   شلف   شلف وو   هتشون   هتشون فکفک    ، ، روشاه روشاه یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 143143

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآ  قباطم  ناتسلگ -  رهش  حطس  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097403000037 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ینزو دصرد  1 دادعت : 
1402/02/09 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسلگ ،  یرادرهش  - ناتسلگ رهش   - هواس نارهت  هداج  رتمولیک 25   - ناتسراهب ناتسرهش   - نارهت ناتسا  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3756194369

56333550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621581

56322262-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دروآ   دروآ قباطم   قباطم ناتسلگ -  -  ناتسلگ رهش   رهش حطس   حطس یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  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 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ود  هقطنم  رد  عقاو  مهن  لپ  ریسم  فالع و  دیهش  ریسم  یامنهار  ولبات  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095566000083 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
بعکم رتم  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم تسویپ  تاصخشم  دانسا و  - 2

یکلام یاقآ  رتشیب 09163082034  تاعالطا  بسک  تهج  - 3

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621485

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش ودود   هقطنم   هقطنم ردرد   عقاو   عقاو مهن   مهن لپلپ   ریسم   ریسم وو   فالع   فالع دیهش   دیهش ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 214 ھحفص 109 
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نادابآ قرب  عیزوت  تیریدم   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  رباعم و  ییانشور  حالصا  تهج  تسویپ  مالعتسا  تسیل  قبط  ییانشور  سانجا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095053000117 زاین :  هرامش 

نادابآ قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  . STANDARD ELECTRONICS Co هدنزاس عجرم  سوتول   W 70 فرصم مک  پمال  دربراک  یکینورتکلا  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 

مق کینورتکلا  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشادارریناوت هیداتدیابامتح  سانجادشاب  هدش  تبث  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تسیلرودنورددیابامتح  ناگدننک  تکرش  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدرکاضماورهمار تاحفص  یمامتو  هدومنرپارروکذم  مالعتساودولنادار  تسه  ینف  تاصخشمو  مالعتسا  هگرب  لماش  هک  تسویپ  یاهلیافافطلدنشاب 

دامن یراذگراباددجمو 

6419873111 یتسپ :  دک  بونج ،  هیحان  قرب  تکرش  - ورین یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360160-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621311

53360162-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا تسیل   تسیل قبط   قبط ییانشور   ییانشور سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

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

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

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

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

6347283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مالعتسا تسویپ  قبط  ) شک طخ  نیشام  اب  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090902000056 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هیدهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  10000 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8943148473 یتسپ :  دک  تدحو ،  راولب  هیدهاش -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35211616-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621316

35211818-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ قبط   قبط )) شکشک طخطخ   نیشام   نیشام اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک و6 تازیهجت  یرتاب و  هارمه  هب  یدیشروخ  هناخ  هس  گنر  درز  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  ددعکی  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسوتفددع

1101091971000097 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  هدنزاس  عجرم   NS-3 لدم یدیشروخ  طایتحا  دربراک  ددع  پمال 258  دادعت   LED پمال عون  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط لسوتفددع  لماک و6  تازیهجت  یرتاب و  هارمه  هب  یدیشروخ  هناخ  هس  گنر  درز  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  ددعکی  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مرف  حرش  طیارش و 

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621717

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسوتفددع لسوتفددع   66 وو لماک   لماک تازیهجت   تازیهجت وو   یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب   یدیشروخ   یدیشروخ هناخ   هناخ هسهس   گنر   گنر درز   درز نزنز   کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ددعکی   ددعکی ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  راسمرگ  یتعنص  کرهش  رد  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  زاین  دروم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09125739144

1101001048000179 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

تسویپ 09125739144 تاصخشم  قبط  راسمرگ  یتعنص  کرهش  رد  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  زاین  دروم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راسمرگ راسمرگ یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش ردرد   یتعنص   یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو یماسا   یماسا وو   نابایخ   نابایخ مان   مان زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یکناویا  یتعنص  کرهش  رد  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  زاین  دروم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
0912579144

1101001048000180 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

تسویپ 0912579144 تاصخشم  قبط  یکناویا  یتعنص  کرهش  رد  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  زاین  دروم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکناویا یکناویا یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش ردرد   یتعنص   یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو یماسا   یماسا وو   نابایخ   نابایخ مان   مان زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 150150

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

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

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

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

6345088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  هپس  کناب  بعش  پالور  بصنو  تخاس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000129 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسدنهم مرتحم  هریاد  118-115 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ برد  ییوزاب  کج  بصن  راوید و  رتم  یزاسزاب 9  بیرخت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000083 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

رتم 9 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنیکراپ برد  ییوزاب  کج  بصن  راوید و  رتم  یزاسزاب 9  بیرخت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: 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

کناب کناب بعش   بعش پالور   پالور بصنو   بصنو تخاس   تخاس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 151151

گنیکراپ گنیکراپ برد   برد ییوزاب   ییوزاب کجکج   بصن   بصن وو   راوید   راوید رتم   رتم   99 یزاسزاب   یزاسزاب وو   بیرخت   بیرخت ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ لیاف  قبط  تاعطق (  هارمه  هب  زیربت )  برد  ارفا  یا (  هرکرک  برد  یزادنا 4  هار  سیورس و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000233 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لیاسو  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ددع  یقرب 2  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000084 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکرش یچ و  هشیش  راکدوخ  یاهبرد  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  ددع  یقرب 2  برد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 153153

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   22 یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلق.ارجا زا  سپ  یدقن  هیوست.یمازلا  دیدزاب.یموب  تیولوا.تسویپ  لیاف  قبط  بذاک  فقس  پآ و  لور  ، تیروکس بردارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09153821163 هداز

1101004761000158 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 77 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09153821163 هداز یلق.ارجا  زا  سپ  یدقن  هیوست.یمازلا  دیدزاب.یموب  تیولوا.تسویپ  لیاف  قبط  بذاک  فقس  پآ و  لور  ، تیروکس بردارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بذاک بذاک فقس   فقس وو   پآپآ   لور   لور ،، تیروکس تیروکس برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیلوردیه نکزاب  رد  تسیم و  رتاو  بآ  یوتح  یتشپ  هلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095563000021 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیمز قرشم  نایوپ  هر  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KIT CALYPSO یتراجت مان   29D021 لدم لزنم  نک  زاب  رد  کج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   H2O SCIENC یتراجت مان   CU10A -BA لدم  Lit 12 تیفرظ یسفنت  هاگتسد  اب   water mist یتشپ هلوک  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ناینوگچ اضر  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8919898645 یتسپ :  دک  هانپ ،  ناطلس  دیهش  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36300631-035  ، 36256665-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621135

36300630-035 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6345780 تاصخشم  قبط  یقرب  هحفص 100)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

LitLit   1212 تیفرظ   تیفرظ یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد اباب     water mistwater mist یتشپ   یتشپ هلوک   هلوک بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لزنم -  -  لزنم نکنک   زاب   زاب ردرد   کجکج   ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 214 ھحفص 118 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621135
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4veqh76cmgjcr?user=37505&ntc=6347376
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347376?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
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شلات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094415000025 زاین :  هرامش 

شلات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4371964361 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  شلات  شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232036-013  ، 44233200-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44233200-013 :: 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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، هاگتسد  43 دادعت ، DS -2CD2043G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004581 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1631FWD-I لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  یقداص  یاقآ  سانشراک : مان  ریا ، ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت   ، ههام هس  یلام  تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 157157

لسکیپاگم لسکیپاگم   44 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 158158

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

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

زا 214 ھحفص 119 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، ددع  8 دادعت ، DS -2CD2143G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004577 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  یقداص  یاقآ  سانشراک : مان  ریا ، ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت   ، ههام هس  یلام  : تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   44 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 159159

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

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

زا 214 ھحفص 120 
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد زنل  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000094 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SLA-2810 لدم میظنت  لباق  هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باوج تسویپ  روتکاف  شیپ.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگ  لاسرا و  / لمح زا  معا  هنیزه  هنوگره  تسا .  رظندم   GV-BX4700 لدم نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  ناوریس  یاقآ  هرامش 09183776606  هب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تهج.ددرگ  مالعتسا 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: 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

یتساوخرد یتساوخرد زنل   زنل وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 160160

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

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

زا 214 ھحفص 121 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکوفیرو زنل  هارمه  هب  ددع  دادعت 1  هب   WV-S1136 لدم هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003599 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدش  دات  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  اضما  رهم و  زا  سپ  دیریگب و  سامت  هرامش 09124735141  اب  یلام  ینف و  یاه  داهنشیپ  دات  تهج 

دشاب یم  یمسر  روتکاف  هئارا  اب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هزور  هجو 40  تخادرپ 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000081 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   AXIS Q6032-E 50 Hz لدم  Dome Network هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: 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

لاکوفیرو لاکوفیرو زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب   ددع   ددع   11 دادعت   دادعت هبهب     WV-S1136WV-S1136 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 16 116 1

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یزکرم  داتس  یریوصت  تراظن  متسیس  هکبش  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000571 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 

تس 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

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

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

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

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620929

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یزکرم   یزکرم داتس   داتس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  ربتعم  یتناراگ  یاراد  امتح  .دوش  هداد  تمیق  لدم  نیمه  طقف  افطل   - 1123G0-I لدم هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  میقتسم  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ 

1101095549000784 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HIKVISION DIGITAL هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1623G0-I لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح قیرط  زا  تابلاطم  لوصو  یریگیپ  دنس -  میظنت  روتکاف و  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

کمایپ  09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620916

38722132-051 :: 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

شیپ شیپ طابترا   طابترا سراپ   سراپ ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد امتح   امتح .دوش   .دوش هداد   هداد تمیق   تمیق لدم   لدم نیمه   نیمه طقف   طقف افطل   افطل  - - 1 1231123G0- IG0 - I لدم   لدم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض میقتسم   میقتسم سامت   سامت هرامش   هرامش روتکاف +  +  روتکاف

164164

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Exsom هتسبرادم یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060001000012 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسارون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3864R-B لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B355 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B258 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 Exsom هتسبرادم یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  ثعاب  مالعتسا  زا  جراخ  مالقا  یارب  تمیق  نداد 

6715661867 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد   - ین غاب   - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38259040-083  ، 38239268-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38239268-083 :: 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

ExsomExsom  هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000822 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621125

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) اهرابنا رد  زاین  دروم  تازیهجت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003955 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 939 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب باهذ و  بایا و  اج و  هنیزه  --- دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعرب  بصن  هنیزه  -- دامرف هعجارم  تسویپ  هب  تساوخرد  مالقا  ندید  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  امرفراک  هدهع 

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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621356

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) اهرابنا اهرابنا ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 214 ھحفص 127 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621356
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیابارت کسید 8  دراه  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000076 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C8175-FPC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  2 دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  لقادح 36  یراد  دیاب  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  هباشم  قوفدک  ناریا  یمازلا 4 - رهم  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  کناب -  ینف 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621216

33221980-074 :: 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

تیابارت تیابارت   88 کسید   کسید دراه   دراه وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 168168

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

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

زا 214 ھحفص 128 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621216
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zzx3zarkmsbnx?user=37505&ntc=6347291
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  تسویپ  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قباطم  ناتسرامیب  هرامش 3  نامتخاس  زاین  دروم  هتسب  رادم  یاهنیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... تست و یزادنا و  ار  بصن و 

1101030527000156 زاین :  هرامش 
نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  امتح  امتح  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621092

66930024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6345699 هحفص 100)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نامتخاس نامتخاس زاین   زاین دروم   دروم هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

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

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

زا 214 ھحفص 129 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621092
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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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/12/9هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/12/20عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSORIES FOR CABLE TRAYS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

6346533ACCESSORIES FOR CABLE TRAYS(130 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ACCESSORIES FOR CABLE TRAYSACCESSORIES FOR CABLE TRAYS ناونع : : ناونع 170170

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

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

زا 214 ھحفص 130 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/repgrrm3t4zss?user=37505&ntc=6346533
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاهلیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا  هباشم  یباختنا  یاهدک   ) ناتم زاگ  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003027 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فرژ هدننک  هضرع  عجرم   NET SAFETY هدنزاس عجرم  قیرح  ءافطا  قیرح و  مالعا  ازلاعتشا  زاگ H2S و  زاس  راکشآ  دربراک   MLP-ASSK-SEP درب الاک :  مان 

قرش تعنص  ناشیدنا 
ددع 10 دادعت : 

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

( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاهلیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا  هباشم  یباختنا  یاهدک   ) ناتم زاگ  زاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620928

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لنپ6345307 رتنیرپ   . قرح مالعا  هحفص 47)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ6345330 قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
یناشن

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6345601 تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ

هحفص 47) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعتسا6345665 تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 47)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6345807 مالعا  متسیس  هحفص 47)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دوش6345923 هداد  تمیق  تسویپ  قباطم  قیرح  مالعا  افطا و  هحفص 47)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ناتم ناتم زاگ   زاگ زاس   زاس راکشآ   راکشآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

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

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

زا 214 ھحفص 131 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یزوس6346274 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6346525gas detector / optical smoke(47 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6346548 مالعا  گنیروتینام   Fire Alarm Monitoring(35 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6346586cO2 هحفص 35)لوسپک یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتم6346763 زاگ  زاس  راکشآ  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

یتسویپ6347086 تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

دیرخ و6347046 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ 
تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6346457 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  هحفص 19)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت6346965 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 214 ھحفص 132 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000108 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم هناخنفلت  لحم  رد  لنسرپ  رفن  کی  هتعاس  روضح 24  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم زاین  دروم  گنیجیپ  ماجنا  قیقد و  یناسر  عالطا  ( 2

رگید ینفلت  تامدخ  ماجنا  اهنفلت و  هیلک  هب  ندوب  وگخساپ  ( 3
اههاگتسد عقوم  هب  سیورس  یرادهگن و  ( 4

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621372

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

لاس 63471941401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  هحفص 133)دادرارق  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

140 1140 1 لاس   لاس ردرد   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد د.آ.م .  .  د.آ.م گنیجیپ   گنیجیپ وو   هناخنفلت   هناخنفلت تاروما   تاروما دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 172172

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

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

زا 214 ھحفص 133 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

g ور کیتاتسا ) یتنآ   ) ویتکادناک شوپفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Binder type I 43 یکیفارت (  درادناتسا  یاراد  یژولونکت -  یاراد  دایز ، رایسب  ددرت  اب   ( 34

1101090956000762 زاین :  هرامش 
روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ارتف  یتراجت  مان  یددع  نتراک 30   mm 2 تماخض  cm 61 لوط  cm 61 ضرع  PVC سنج یعبرم  ویتکادناک  کیتاتسا  یتنآ  شوپفک  الاک :  مان 
هوژپ بط  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   LINO FATRA

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکل و ندنام  یقاب  مدع  ییایمیش و  داوم  نیداتب ، یریذپذوفن  مدع  یگدیشارخ و  هب  تبسن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراگدنام یرادیاپ و  تهج  یداعبا 0.2 %  تابث  یاراد  نیگنس ، ماسجا  هب  تبسن  الاب  تمواقم 

رتم 40 یگیاب -  رتکد  09105080573 سامت یدقن -  تخادرپ  ، یزوس شتآ  ربارب  رد 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3619383

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

ناوخ6346457 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  هحفص 19)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6347521cm 61 لوط  cm 61 ضرع  PVC سنج یعبرم  ویتکادناک  کیتاتسا  یتنآ  شوپفک  دیرخ 
mm 2 تماخض

هحفص 17) ددرت  ( ددرت

(( 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

یکیفارت6346965 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

mmmm  22 تماخض   تماخض   cmcm  6 16 1 لوط   لوط   cmcm  6 16 1 ضرع   ضرع   PVCPVC  سنج سنج یعبرم   یعبرم ویتکادناک   ویتکادناک کیتاتسا   کیتاتسا یتنآ   یتنآ شوپفک   شوپفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173

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

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

زا 214 ھحفص 134 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت 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

یکیفارت6346965 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیالوبروت شاپمس  یموطرخ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  دیرخ  هوحن  مالقا و 

تسا هباشم  دک  ناریا 
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا 

ینف 09143507624 لوئسم 
1101001609004025 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 1500 لوط  in 5 رطق کیتسال  سنج  یناشن  شتآ  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتیالوبروت شاپمس  یموطرخ  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هب  دیرخ  هوحن  مالقا و 

تسا هباشم  دک  ناریا 
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا 

ینف 09143507624 لوئسم 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

33753003-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیالوبروت رتیالوبروت شاپمس   شاپمس یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول ناونع : : ناونع 174174
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - SGT-400 نیبروت هب  طوبرم  قیرح  ءافطا  متسیس  یاه  گنلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک

1101091701001838 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 : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SGT-400SGT-400 نیبروت   نیبروت هبهب   طوبرم   طوبرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یاه   یاه گنلیش   گنلیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلوا یاه  کمک  هبعج  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000393 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لفق  ود  لدم   15x22x42 cm زیاس شیاس  یگدیسوپ و  قیرحدض و  شخ و  دض  یموینیمولآ  هیلوا  یاه  کمک  فیک  الاک :  مان 

ناریا لاله  یجاسن  عیانص  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  یرازگراب  هدنشورف ، هدهع  هب  لمح  هنیزه  دم ، یآ  زوجم  یاراد  و  دوجو ) تروص  رد   ) یناریا مالقا  هیلک  ، تسویپ تسیل  قبط  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتشهب 09356037064-02166921098 یاقآ  اب  یگنهامه  یراک ، زور  ادودح 25  باسح  هیفست  یمازلا ، هنومن  ندروآ  یمازلا ،

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلوا هیلوا یاه   یاه کمک   کمک هبعج   هبعج یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نینموملاریما  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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجاو حلاصم  هارمه  هب  مرگ  ولیک  رورس 90  قاتا  صوصخم  قیرح  دض  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001269 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیاب  راک  دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  یراک  هنوتب  یزاس و  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621522

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارجاو ارجاو حلاصم   حلاصم هارمه   هارمه هبهب   مرگ   مرگ ولیک   ولیک   9090 رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر ناونع : : ناونع 177177
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 5 دادعت یرارطضا  ییانشور  پمال  ددع - دادعت 4 هب  FE-36 لدم ییولیک  قیرح 6 یافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005603000067 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 4 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 5 دادعت یرارطضا  ییانشور  پمال  ددع - دادعت 4 هب  FE-36 لدم ییولیک  قیرح 6 یافطا  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33481529-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621520

33480141-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 55 دادعت دادعت یرارطضا   یرارطضا ییانشور   ییانشور پمال   پمال -- ددع   ددع دادعت  44 دادعت هبهب   FE-36FE-36 لدم   لدم ییولیک   ییولیک 66 قیرح   قیرح یافطا   یافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ ردوپ و  مرگولیک  مجح 12  اب  ریبدت  یراجت  مان  اب  یناشنشتآ  لوسپک   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001590000011 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هورگ هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  یتراجت  مان  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک  میدس  تانبرک  یب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

اتآ ریبدت  تعنص  نیما  یتعنص  یدیلوت 
ردنلیس 20 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، هناخدرس بنج  ناتسا - یزرواشک  داهج  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  هطوحم  لخاد  ساملس  هداج  رتمولیک 3  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716963956 یتسپ :  دک 

32722185-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620598

32722188-044 :: 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

قیرح6345038 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  مالقا ،  هحفص 47)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لنپ6345307 رتنیرپ   . قرح مالعا  هحفص 47)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ6345330 قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
یناشن

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6345601 تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ

هحفص 47) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعتسا6345665 تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 47)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6345807 مالعا  متسیس  هحفص 47)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک   2020 ناونع : : ناونع 179179

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

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

زا 214 ھحفص 140 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتیالوبروت6345850 شاپمس  یموطرخ  هحفص 11)هلول  قیرح  ( قیرح

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

6345897SGT-400 نیبروت هب  طوبرم  قیرح  ءافطا  متسیس  یاه  گنلیش  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

دوش6345923 هداد  تمیق  تسویپ  قباطم  قیرح  مالعا  افطا و  هحفص 47)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیلوا6346170 یاه  کمک  هبعج  یکشزپ  هحفص 11)تازیهجت  قیرح  ( قیرح

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

یزوس6346274 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6346294 افطا  ردنلیس  تست  هحفص 47)ژراش و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6346525gas detector / optical smoke(47 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6346548 مالعا  گنیروتینام   Fire Alarm Monitoring(35 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6346586cO2 هحفص 35)لوسپک یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتم6346763 زاگ  زاس  راکشآ  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

یتسویپ6347086 تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ارجاو6347118 حلاصم  هارمه  هب  مرگ  ولیک  رورس 90  قاتا  صوصخم  قیرح  دض  هحفص 11)گنر  قیرح  ( قیرح

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

یرارطضا6347126 ییانشور  پمال  ددع - دادعت 4 هب  FE-36 لدم ییولیک  قیرح 6 یافطا  لوسپک 
ددع 5 دادعت

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

یناشن6347304 شتآ  لوسپک  هحفص 11)20  قیرح  ( قیرح

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

رورس6347358 قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هحفص 47)هیهت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

پمپ6347367 رتسوب  جیکپ  هیال  هداتسیا 3 یدومع  رتیل  تیفرظ 5000 اب  بآ  هریخذ  نلیتا  یلپ  نزخم 
یزادنا هار  بصن و  یناشنشتآ 

هحفص 47) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

قیرح6347626 افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  هحفص 11)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6345782 تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکینورتکلا6347573 تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
نامتخاس

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

لنپ6345307 رتنیرپ   . قرح مالعا  هحفص 47)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ6345330 قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
یناشن

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6345807 مالعا  متسیس  هحفص 47)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6347086 تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6347397solo200 روتکتد هدننک  زاب  هحفص 47)رازبا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  اضرهش  هناخباتک  تهج 4  ریگدزد  متسیس  ددع  هب 4  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005217000101 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هئارا  دک  ناریا.ددرگ  مادقا  هظحالم و  امتح  تسویپ  طیارش  اضرهش ,  ماجنا  لحم  یرادا , دنور  یط  راک و  ماجنا  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  امیسوادص  یوربور  وجاوخ  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8143867731

32126152-031  ، 32220070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32126150-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اضرهش6347510 هناخباتک  تهج 4  ریگدزد  متسیس  ددع  هحفص 143)4  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اضرهش اضرهش هناخباتک   هناخباتک   44 تهج   تهج ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ( هلول طخ   ) یرتموئدیو نیبرود  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000491 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  روآ  نف  هزیناکم  شواک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SEWBOT لدم بالضاف  هکبش  یرتموئدیو  یسرزاب و  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

روآ نف  هزیناکم  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  هارمه  هب  اهب  مالعتسا  هگرب  ددجم  یراذگراب  اضماورهمو و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ( ( هلول هلول طخطخ    ) ) یرتموئدیو یرتموئدیو نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 181181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  حرشب  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000093 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DCR-SR87E/S E36 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تمیق  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  لیمکت و   -- تسا رظن  دم  تمیق  داهنشیپ  مرف  تاصخشم  ربارب  الاک   -- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

6715847141 یتسپ :  دک  ( ، 1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377148-083  ، 38375161-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38377148-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم حرشب   حرشب یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 182182

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  هدننک  هریخذ  رورس  ددع  چیروتسا 1 رورس  رد  هدافتسا  تهج  هدننک  هریخذ  دراه  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یضرف  دک 

1101091498000236 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   MAISA-AHP3XX لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زاس و  هریخذ  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   HP یتراجت مان   HP P2000 600GB 6G SAS 15K rpm LFF Dual Port لدم  GB 600 تیفرظ هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یضرف  دک  ناریا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  هدننک  هریخذ  رورس  ددع  چیروتسا 1 رورس  رد  هدافتسا  تهج  هدننک  هریخذ  دراه  ددع   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط 

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

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادم رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت هدننک   هدننک هریخذ   هریخذ رورس   رورس ددع   ددع   11 چیروتسا   - - چیروتسا رورس   رورس ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج هدننک   هدننک هریخذ   هریخذ دراه   دراه ددع   ددع   44 دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
هتسب هتسب

183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زنل و ....  نیبرود -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000358 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد  سامت -  هرامش  روتکاف و  شیپ  یاراد  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زنل زنل نیبرود -  -  نیبرود ناونع : : ناونع 184184

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  هدننک  هریخذ  رورس  ددع  چیروتسا 1 رورس  رد  هدافتسا  تهج  هدننک  هریخذ  دراه  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یضرف  دک 

1101091498000237 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP5554HDC-26 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هرانک ردنب  جاوما  قفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   AMTK یتراجت مان   AM 27 30 D لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک هریخذ   هریخذ دراه   دراه ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  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 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیافرد  ینف  تاصخشم  یلخاددیلوت  چنیا   85 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000139 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  یلخاددیلوت  چنیا  85 نویزیولت - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبطدیاب  الاک  دشاب  لخاد  دیلوت  عونزا  دیاب  الاک  تسیمازلا  ربتعم  همان  تنامض  نتشاد  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09191031104 --- 60992842 نفلت.تسه تسویپ  لیاف  رد  دوجوم  هک  ینف 

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992885-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاددیلوت لخاددیلوت چنیا   چنیا   8585 نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 186186

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

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

زا 214 ھحفص 149 
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ناریا یلم  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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  لخاد  دیلوت  چنیا  65 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000138 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  لخاد  دیلوت  چنیا  65 نویزیولت - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  قبطدیابالاکدشاب  لخاددیلوت  عون  زادیابالاک  تسیمازلا  ربتعم  همان  تنامض  نتشاددشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09191031104 --- 60992842 دشاب تسویپ  لیاف  رددوجوم 

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992885-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 6565 نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 187187

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   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکارب هارمه  هب  نژیو  سکیا  چنیا  نویزولت 43  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000711 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تکارب هارمه  هب  نژیو  سکیا  چنیا  نویزولت 43  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

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

یگدامآ مالعا  زاین  دروم  یالاک  نتشاد  تروص  رد  افطل  ، دشابیم زاین  دروم  تکارب  هارمه  هب  نژیو  سکیا  چنیا  نویزولت 43  طقف  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  ، دشابیم ناردنزام  ناتسرهش  رد  راب  لیوحت  لحم  یروف و  لیوحت  ، دامرف

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

35911537-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedProposeView.do?

method=showNeedDetailInfo&needId=2725847

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکارب تکارب هارمه   هارمه هبهب   نژیو   نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا نویزولت  4343   نویزولت ناونع : : ناونع 188188

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت   / یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001151 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1170  یکشزپ  یپوکسوراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا   / یپوکساراپال نیبرود  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192445) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع 

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621350

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6345019 یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  هحفص 17)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6345206 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 118)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6345475 ینف  تاصخشم  قبط   ( هلول طخ   ) یرتموئدیو نیبرود  هاگتسد  هحفص 17)دیرخ 1  نیبرود  ( نیبرود

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

لسکیپاگم6345525 تلاب 4  هحفص 118)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگم6345578 تلاب 4  هحفص 118)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6345699 هحفص 100)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتساوخرد6345744 زنل  هتسبرادم و  هحفص 118)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاکوفیرو6345843 زنل  هارمه  هب  ددع  دادعت 1  هب   WV-S1136 لدم هکبش  تحت  هحفص 118)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

*** *** یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت  / / یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 189189

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

یتراظن6345894 نیبرود  هاگتسد  هس  هحفص 118)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6346113 تاصخشم  حرشب  یرادربملیف  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

اه6346215 نیبرود  یارب  زنسیال  ددع  هارمهب 50  رورس   vms رازفا هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریخذ6346382 رورس  ددع   1 چیروتسا  - رورس  رد  هدافتسا  تهج  هدننک  هریخذ  دراه  ددع   4 دیرخ : 
هتسب رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  هدننک 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

زنل6346396 هحفص 17)نیبرود -  نیبرود  ( نیبرود

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

هدننک6346463 هریخذ  هحفص 17)دراه  نیبرود  ( نیبرود

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

لخاددیلوت6346471 چنیا   85 هحفص 17)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6346475 65 هحفص 17)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

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

یاراد6346575 امتح  .دوش  هداد  تمیق  لدم  نیمه  طقف  افطل   - 1123G0-I لدم هتسبرادم  نیبرود 
ددرگ همیمض  میقتسم  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ  طابترا  سراپ  ربتعم  یتناراگ 

هحفص 118) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6346673Exsom هتسبرادم یاه  نیبرود  هحفص 118)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6346787 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  زاین  دروم  هحفص 118)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیفارت6346965 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکارب6347110 هارمه  هب  نژیو  سکیا  چنیا  هحفص 17)نویزولت 43  نیبرود  ( نیبرود

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

تسیل6347237 قبط   ) اهرابنا رد  زاین  دروم  تازیهجت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و 
( تسویپ

هحفص 118) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6347259*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت   / یپوکساراپال نیبرود  هحفص 17)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

تیابارت6347291 کسید 8  دراه  هحفص 118)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6347335 زاین  دروم  هتسب  رادم  یاهنیبرود  هحفص 118)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  روتکژورپ  اتید  پات و  پل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000171000053 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یواشیبغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   THINKPAD T410 2518-EWG لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591971349 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  - لالقتسا غابراچ  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222354-074  ، 33223121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229311-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

روتکژورپ6345720 اتید  پات و  پل  هحفص 154)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید وو   پات   پات پلپل   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 190190

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماگ قاروا  قیرطزا  تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ تردق  ظفح  تخادرپ  نودب  1402/08/30 دیسررساب 0208131

1101000060000795 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 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
یردنکسا سدنهم   09151184052 هباشمدکناریا.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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 191191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 214 ھحفص 155 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g9mn4xwl3xlm4?user=37505&ntc=6346483
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6346483?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000080 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   Vess R3604fiD لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

PROMISE TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   w 1100 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش   PROMISE
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریواصت ریواصت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه.دشابربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق.دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یراذگ  تمیقزا  لبق.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1101091319000177 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS1TSJ35T لدم  TB 1 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  یم  یمازلاروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621009

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TBTB  11 تیفرظ   تیفرظ   ExternalExternal کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 193193

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000357000070 زاین :  هرامش 

کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناطلس سدنهم  لاوس 09121028365  تروص  رد  - تسیراک هام  هس  تخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  - تسا هدنشورغ  هدهع  هب  یربراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لصاح  سامت  دمحم 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  جیسب  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173535-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621039

34173513-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطزاس   قبطزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 194194

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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کارا هاگدورف  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000086 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جیروتسا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621770

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195

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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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم زایندروم  هداز  هلادسادیهش  یولیس  هطوحمرد  ارجاو  دیرخ  تهج  تلافسآ  نت  5 رادقم.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب 

1101091319000176 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناجریس ربهب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 19-0 یدنب هناد  ردنیب  تلافسآ  الاک :  مان 
نت 5 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  09127601419 ابدیدزابو لاوس  تروصرد.دشاب  یم  راکنامیپ  هدهعربارجا  هب  طوبرم  مزاول  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620825

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوحمرد هطوحمرد ارجاو   ارجاو دیرخ   دیرخ تهج   تهج تلافسآ   تلافسآ نتنت   55 رادقم رادقم ناونع : : ناونع 196196

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

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

زا 214 ھحفص 160 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

storage QNAP TS-1683XU-RP-E2124-16G تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ددجم  اضما و  رهم و  تسویپ  .تسویپ  تسیل  هب  عاجرا 

ههام کی  باسح  هیوست 
1101060040000564 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-H1683XU-RP-E2124-16G لدم  TB 160 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

storage QNAP TS-1683XU-RP-E2124-16G :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  ددجم  اضما و  رهم و  تسویپ  .تسویپ  تسیل  هب  عاجرا 

ههام کی  باسح  هیوست 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122730-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621530

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب ددجم   ددجم وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عاجرا   عاجرا   s torage QNAP TS- 1683XU-RP-E2 124- 16Gstorage QNAP TS- 1683XU-RP-E2 124- 16G ناونع : : ناونع
ههام ههام کیکی   باسح   باسح هیوست   هیوست

197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایمیشدوک نت  رادقم 11000  هب  نویماک  یور  رب  یریگراب  ای  رابنا و  لخاد  رد  ینیچ  تراپ  یفافص و  یزودرس  نیزوت  یریگ  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک یغالبا  همانرب  قبط  هلف 

1101001390000009 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 11000 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ءاضما  رهم و  زا  سپ  مادقا و  تمیق  مرف  دادرارق و  هعلاطم  هب  تبسن  یتسویپ  کرادم  تمسق  زا  دانسا  دولناد  زا  سپ  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن یرازگراب  تمیق  مالعا  و 

4814914379 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  نابعش  همین  تارباخم  بنج  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340071-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621292

33342079-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیشدوک ییایمیشدوک نتنت     1 10001 1000 رادقم   رادقم هبهب   نویماک   نویماک یور   یور ربرب   یریگراب   یریگراب ایای   وو   رابنا   رابنا لخاد   لخاد ردرد   ینیچ   ینیچ تراپ   تراپ وو   یفافص   یفافص یزودرس   یزودرس نیزوت   نیزوت یریگ   یریگ هسیک   هسیک ناونع : : ناونع
امرفراک امرفراک یغالبا   یغالبا همانرب   همانرب قبط   قبط هلف   هلف

198198

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراددوخ یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب یرگید  هعطق  دوبن  هعطق  نیا  لاثم  روطب.دامن 

1101010003000141 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BLC 7000 1PH 6PS 10 FAN FL ROHS ICE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعطق نیا  لاثم  روطب.دامن  یراددوخ  یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  روتکاف 15  تخادرپ..دیریگب  یرگید  هعطق  دوبن 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620964

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 214 ھحفص 163 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3620964
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/stdq5p9h29jja?user=37505&ntc=6347325
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347325?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TAPE BACKUP هاگتسد جیرتراک  اتید  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  قبط  تاصخشم 

1101093445000258 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 10  هیوست 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6345128VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  هحفص 19)یبایزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون6346178 ربیف  لباک  ددع  نس و 3  دراه  ددع  هحفص 60)دادعت 14  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6346251 تحت  زاس  هحفص 60)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هریخذ6346382 رورس  ددع   1 چیروتسا  - رورس  رد  هدافتسا  تهج  هدننک  هریخذ  دراه  ددع   4 دیرخ : 
هتسب رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  هدننک 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

زاس6346483 هحفص 154)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ریواصت6346537 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 154)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

TAPE BACKUPTAPE BACKUP  هاگتسد هاگتسد جیرتراک   جیرتراک اتید   اتید نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 200200

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6346566TB 1 تیفرظ  External کسید هحفص 154)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6346817 تسیل  قبطزاس  هریخذ  هحفص 154)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

جیروتسا6347041 هحفص 154)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6347049 لیاف  اب  قباطم  تاصخشم   . هکبش زاس  هحفص 60)ریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هطوحمرد6347058 ارجاو  دیرخ  تهج  تلافسآ  نت  5 هحفص 154)رادقم زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رهم و6347122 تسویپ  .تسویپ  تسیل  هب  عاجرا   storage QNAP TS-1683XU-RP-E2124-16G
ههام کی  باسح  هیوست  .ددرگ  یراذگراب  ددجم  اضما و 

هحفص 154) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نویماک6347261 یور  رب  یریگراب  ای  رابنا و  لخاد  رد  ینیچ  تراپ  یفافص و  یزودرس  نیزوت  یریگ  هسیک 
امرفراک یغالبا  همانرب  قبط  هلف  ییایمیشدوک  نت  رادقم 11000  هب 

هحفص 154) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6347325 زاس  هریخذ  هحفص 154)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6347433TAPE BACKUP هاگتسد جیرتراک  اتید  هحفص 154)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6345780 تاصخشم  قبط  یقرب  هحفص 100)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

تسویپ6345780 تاصخشم  قبط  یقرب  هحفص 100)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R750 لد رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260001033 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL-EMC یتراجت مان   Power Edge R740 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  مالعتسا  قبط  یتسیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعجارم  تسویپب  دشاب ، یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  ) رورس دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000447 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   TB 1 تیفرظ  Aj740A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینف  دحاو  نایجاح  یاقآ  هرامش 09111544238  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

R750R750 لدلد   رورس   رورس ناونع : : ناونع 20120 1

(( دامرف دامرف هعجارم   هعجارم تسویپب   تسویپب دشاب ، ، دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا )) رورس رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 202202

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یمالسا  هشیدنا  فراعم و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6345870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  اب   HPE PROLIANT DL380 Gen10 - 8sff رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095281000002 زاین :  هرامش 

یمالسا فراعم  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
HPE PROLIANT DL380 Gen10 - 8sff - 

.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  جنپ  ضیوعت و  یتناراگ  لاس  کی  یاراد  اهالاک  هیلک 
.ددرگ هئارا  هدنشورف  یاضما  رهم و  اب  یمسر  همانتنامض  دشاب و  یلصا  اهالاک  هیلک 

.دشاب رابتعا  دیرخ و  خیرات  اهالاک و  لایرس  هرامش  لماش  همان  تنامض 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد کی   1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تشاد دهاوخ  ضیوعت  تست و  تلهم  هام  کی  ات  هدش  یرادیرخ  رورس  رد  داریا  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716686566 یتسپ :  دک  کالپ 72 ،  هچوک 4 و 6 ، نیب  یروهمج ، راولب  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32907766-025  ، 32110515-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900450-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     HPE PROLIANT DL380 Gen10  -  8sffHPE PROLIANT DL380 Gen10  -  8sff  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 203203

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعیفش یدهم  رتشیب 09125455261  عالطا  تهج   . دشاب یم  تسویپ  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000430 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 204204

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  یاراد  ، دک ناریا  هباشت  ) رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000137 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  خساپ  هب 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  سانجا  لیوحت  هنیزه 
هاگشناد یروانف  سانشراک  طسوت  ربمان  تراپ  الاک و  تلاصا  دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ 

یفجن 09375118564 ینف  یاه  یگنهامه  تهج 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپیپ چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 205205

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6346699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  قرب و  ولبات.تنیباک  لماش  نآ  تاقلعتم  دیرخ ups و 

.دشابیم همیمض  تساوخرد 
1101093750000048 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  یراذگراب  روتکاف 

یزادنا هار  بصن و  قرب و  ولبات.تنیباک  لماش  نآ  تاقلعتم  دیرخ ups و 
.دشابیم همیمض  تساوخرد 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   قرب   قرب ولبات.تنیباک   ولبات.تنیباک لماش   لماش نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو     upsups دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 206206

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

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

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

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

6346740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP proliant DL 380 -G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  کی  هیوست  / تسویپ تسیل  هب  عاجرا 
ددرگ یراذگراب  اضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  مرف 

1101060040000563 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا نیبم  کینورتکلا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122730-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621128

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب اضما   اضما وو   رهم   رهم اباب   تسویپ   تسویپ یاه   یاه مرف   مرف ههام   ههام کیکی   هیوست   هیوست // تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عاجرا   عاجرا   HP proliant DL 380 -G10HP proliant DL 380 -G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  افرص   ، HP رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090392000053 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 36 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یتناراگ  تدمو  عون  ، دراه تاصخشمرکذابروتکاف  شیپامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلتاب یرادا  تاعاسرد  ینف  لاوسدوجو  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورفاب...و  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  .10 کالپ یگنسهوکدهشم 14 : لیوحت لحم 

.دیریگب سامت  05138409132

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621209

38420027-051 :: 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

6345131R750 لد هحفص 165)رورس  رورس  ( رورس

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

6345758( دامرف هعجارم  تسویپب  دشاب ، یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  ) رورس دراه  هحفص 165)دیرخ  رورس  ( رورس

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

قیرح6345807 مالعا  متسیس  هحفص 47)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدش6345870 تسویپ  تاصخشم  اب   HPE PROLIANT DL380 Gen10 - 8sff رورس هاگتسد  هحفص 165)کی  رورس  ( رورس

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

اه6346215 نیبرود  یارب  زنسیال  ددع  هارمهب 50  رورس   vms رازفا هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6346280 هحفص 165)رورس  رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم افرص   افرص  ،  ، HPHP  رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 208208

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

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

زا 214 ھحفص 172 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621209
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/py8pe6wlsh4dz?user=37505&ntc=6347288
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هریخذ6346382 رورس  ددع   1 چیروتسا  - رورس  رد  هدافتسا  تهج  هدننک  هریخذ  دراه  ددع   4 دیرخ : 
هتسب رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  هدننک 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

هدننک6346463 هریخذ  هحفص 17)دراه  نیبرود  ( نیبرود

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

یپ6346493 چا  هحفص 165)رورس  رورس  ( رورس

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

یزادنا6346699 هار  بصن و  قرب و  ولبات.تنیباک  لماش  نآ  تاقلعتم  هحفص 165)دیرخ ups و  رورس  ( رورس

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

یاه6346740 مرف  ههام  کی  هیوست  / تسویپ تسیل  هب  عاجرا   HP proliant DL 380 -G10 رورس
ددرگ یراذگراب  اضما  رهم و  اب  تسویپ 

هحفص 165) رورس  ( رورس

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

ارجاو6347118 حلاصم  هارمه  هب  مرگ  ولیک  رورس 90  قاتا  صوصخم  قیرح  دض  هحفص 11)گنر  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6347288 تاصخشم  اب  قباطم  افرص   ، HP رورس هحفص 165)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6347358 قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هحفص 47)هیهت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 214 ھحفص 173 
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https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ORP5520 رلک نیالنآ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000565 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هزادنا جنر  یلرتنک .  هلر  رپمآ و  یلیم  ات 20  یجورخ 4  یاراد   . ORP1110A بارپ لدم   . ORP5520 لدم  . CREAT دنرب.روتینام هارمهب   ORP نیالنآ روسنس  - 

ات 2000+ یریگ 2000 -
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بالضاف هناخ  هیفصت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  روتکافشیپ 

هدش ظاحل  تاصخشم  اب  هدش  یفرعم  دنرب  طقف 

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

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ORP5520ORP5520 رلک   رلک نیالنآ   نیالنآ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 209209

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

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

زا 214 ھحفص 174 
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ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ زیربت  کرام   MPS-5052 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000957 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هار  اناه  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PEPPERL FUCHS یتراجت مان   NJ10-22-N-G-5M لدم جنسرود  رومان  ییاقلا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  لدم  کرام و  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم تسود   05832605945

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبود روسنس  هارمه  هب  رگال  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003087000027 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لاعف یگدنیامن  یاراد  ییاپورا و  هیدات  یاراد   ، U2 یرس ردیر  اب  راگزاس  ، لبود روسنس  ددع  هارمه 33  هب  رگال  اتید  هاگتسد   55 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  55 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88956939-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MPS-5052MPS-5052 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2 102 10

لبود لبود روسنس   روسنس هارمه   هارمه هبهب   رگال   رگال اتید   اتید ناونع : : ناونع 2 112 1 1

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

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

زا 214 ھحفص 175 
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ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VEGASWING 51 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000956 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئرزاپ نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   VEGA هدنزاس عجرم   VEGASWING 51 لدم ییاقلا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  لدم  کرام و  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم تسود  سامت 05832605945 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VEGASWING 51VEGASWING 51 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2 122 12

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

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

زا 214 ھحفص 176 
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نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6345832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003087000029 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
(، ناسوت هاگتسد  لک ( هرادا  نیا  رد  دوجوم  یتشگنا  رثا  ینز  تراک  یاه  هاگتسد  اب  یناوخ  مه  تیلباق  امیرپوس و  روسنس  هب  زهجم  تشگنا و  رثا  تبث  تیلباق  اب  - 

.دشاب ناریا  تخاس 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیسررس 1404/03/26  اب  ازخا 101  دک  یمالسا  هنازخ  قاروا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  بصن  هنیزه  اب  یمالعا  تمیق 

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88956939-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 132 13

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبود روسنس  هارمه  هب  یجراخ  روسنس  رگال  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003087000028 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یگدنیامن  ییاپورا و  هیدات  یاراد   ، U2 یرس ردیر  اب  راگزاس  لبود ،  روسنس  هارمه  هب  یجراخ  روسنس  رگال  اتید  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
10 10 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88956939-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنسآ کشفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585001091 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب راد  تنامضو  درادناتسا  الاک  + الاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبود لبود روسنس   روسنس هارمه   هارمه هبهب   یجراخ   یجراخ روسنس   روسنس رگال   رگال اتید   اتید ناونع : : ناونع 2 142 14

روسنسآ روسنسآ کشفک   کشفک ناونع : : ناونع 2 152 15

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dew point meter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006053 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدرشف  یاوه  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Xentaur یتراجت مان  یتعنص  دربراک   Dew point meter Xentaur لدم روسنس  اب  جنس  تبوطر  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تاناویح هدنهد  یرارف   ) کینوسارتلآ هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000319 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاریژآ ناهوژپ  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL-FUCHS یتراجت مان   UC2000-30GM-IUR2-V15 لدم کینوسارتلا  حطس  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگ  مالعا  یلک  تروصب  اهتمیق  دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هیلک  ینف  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هزور  سانجا 7 لیوحت   ) تسا یمازلا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620949

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Dew point meterDew point meter  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2 162 16

(( تاناویح تاناویح هدنهد   هدنهد یرارف   یرارف  ) ) کینوسارتلآ کینوسارتلآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 172 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985010577 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621337

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6345135ORP5520 رلک نیالنآ  هحفص 173)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6345242MPS-5052 هحفص 173)روسنس روسنس  ( روسنس

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

لبود6345493 روسنس  هارمه  هب  رگال  هحفص 173)اتید  روسنس  ( روسنس

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

6345617VEGASWING 51 هحفص 173)روسنس روسنس  ( روسنس

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

بایغ6345832 روضح و  هحفص 173)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

سکووارد سکووارد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2 182 18

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لبود6345869 روسنس  هارمه  هب  یجراخ  روسنس  رگال  هحفص 173)اتید  روسنس  ( روسنس

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

روسنسآ6346209 هحفص 173)کشفک  روسنس  ( روسنس

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

6346416Dew point meter هحفص 173)دیرخ روسنس  ( روسنس

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

6346525gas detector / optical smoke(47 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6347199( تاناویح هدنهد  یرارف   ) کینوسارتلآ هاگتسد  هحفص 173)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

سکووارد6347429 هحفص 173)تاعطق  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6345266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبطم   FP 2425D رکیرب هب  طوبرم  روتکلکدقاف  یا  هلحرمود  چیئوسرشیرپ  یاراد  ینورد  تلوولیک   24 رکیرب لپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001184 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 62 D لدم  A 1250 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش قبطم   قبطم   FP 2425DFP 2425D  رکیرب رکیرب هبهب   طوبرم   طوبرم روتکلکدقاف   روتکلکدقاف یایا   هلحرمود   هلحرمود چیئوسرشیرپ   چیئوسرشیرپ یاراد   یاراد ینورد   ینورد تلوولیک   تلوولیک   2424 رکیرب رکیرب لپلپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

2192 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ  تسویپ  تسویپ - یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ  جنپ  - IT مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000715 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیحو ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   VARTA PRODUCTS یتراجت مان   CR123 لدم پات  پل  یرتاب  الاک :  مان 

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

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هگنل ردنب  متسیس  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK یتراجت مان   TD-W8151N لدم سلریاو  مدوم  الاک :  مان 

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

یرفص هیماس  هدننک  هضرع  عجرم   PORTABLE DISKE TTE لدم لانرتسکا  یپالف  ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یدیحو ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   VARTA PRODUCTS یتراجت مان   HR6 AA لدم پات  پل  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  تسیل  قبط  الاک  لیوحت  ناکم  تخادرپ و  هوحن.دشاب  یم  یمازلا  ءاضما  رهم و  اب  لیابوم  هرامش  ینف و  داهنشیپ  وروتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  دشاب 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620864

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 220220

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-473-261 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISM-410-P-30-180 هوژپ ) زیربت  ) چیئوس یسکارپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

چیئوس چیئوس یسکارپ   یسکارپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22 122 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000031 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

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

پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   SISCO یتراجت مان   lan Base WS-C2960 -24TS-S 10/100 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسارخ یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  و  دشاب ) یکی  هناماس  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  تمیق   ) یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلیمکت تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  تهج  ریلد  یاقآ  هرامش 09365611852  اب  سامت  سردم 41  شبن  یبونج 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621257

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هراک هراک هسهس   یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هچراپکی -  -  هچراپکی هنایار   هنایار هنایار -  -  هنایار سیک   سیک یرتویپماک (  (  یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 222222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام اکن  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/50 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 401,12,08  هبنشود  زور  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401,12,15 هبنشود 

نیما  :: عبنم خرومعبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
نمض  1401,12,25

6347461 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 10:30  سار   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401,12,27

قبط اکن  یمیلس  دیهش  هاگورین  یزاگ 794,2  دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  هصقانم  دانسا  تسویپ  راک  یصوصخ  ینف و  طیارش  نینچمه  لیذ و  طیارش 

تخادرپ شیپ  زیراو  خیرات  زا  زور  الاک 20  لیوحت  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا لایر  هصقانم 521,178,000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

اکن  یمیلس  دیهش  هاگورین  هبعش  ناریا  یلم  کناب  دزن  تکرش  نیا  ابیس 0105692716008  باسح  هب  روبزم  هجو  زیراو  یکناب  دیسر 
دشاب رابتعا  هام  یاراد 3  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مرف  اب  ربارب  یلم 10101336787  هسانش  اب  اکن  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  عفن  هب  یکناب  همانتنامض 

:: سردآ سردآ

سدنهم یاقآ  یاهنفلت 09122931482  روپدسا  یاقآ   09111526204 :: نفلت نفلت
یمتسر سدنهم  یاقآ  ای 09366364806  روپ و  میلس 

www.tender.tpph.ir,www.npgm.ir تیاسبو : : تیاسبو

:: 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

هب6345266 طوبرم  روتکلکدقاف  یا  هلحرمود  چیئوسرشیرپ  یاراد  ینورد  تلوولیک   24 رکیرب لپ  دیرخ 
تسویپ طیارش  قبطم   FP 2425D رکیرب

هحفص 181) چیئوس  ( چیئوس

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

تسیل6345675 قبط  ) C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  کی 
( کوتسا ریغ  لانیجروا و  () تسویپ

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کینورتکلا6345782 تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش 634615024 اتید  چیوس   - ws-c2960s-24ts-l n لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیوس  دیرخ 
ددع یراوید 3  کر   - ws-c2960s-24tc-l4 لدم تروپ 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6346225 چوس  - هحفص 60)هروظنمدنچ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یفرصم6346386 مزاول  هنایار و  هحفص 60)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6346602 هحفص 60)چئئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هاگورین هاگورین   794,2794,2 یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو کیرتکلا   کیرتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یلصا   یلصا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 223223

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

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

زا 214 ھحفص 185 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b63977crprhge?user=37505&ntc=6347461
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347461?code=37505
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طقف6346626 وکسیس  هحفص 60)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6346859 هحفص 35)یتیمیسکارپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دیرخ و6347046 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ 
تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6347121 - تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  بآ -  حطس  چیئوس  گبریا 
تسا یمازلا  یتناراگ  ربتعم و  همان  تنامض  هئارا 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تهج6347229 ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات   cisco چیوس
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6347300IT هحفص 181)مالقا چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6347320 یسکارپ  هحفص 181)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

رگپاچ6347411 هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  هچراپکی -  هنایار  هنایار -  سیک  یرتویپماک (  مالقا  دیرخ 
 ( هراک هس  یرزیل 

هحفص 181) چیئوس  ( چیئوس

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

6347459(C9300-24S-A) وکسیس هحفص 60)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاگ 6347461794,2 دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  دیرخ 
هاگورین

هحفص 181) چیئوس  ( چیئوس

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

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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 224224

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

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

زا 214 ھحفص 186 
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یقرب مزاول  ملق  دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006299 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدند ضیوعت  متسیس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 

لانگیس جرب  غارچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1402/02/13 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 

یرون چوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/02/13 زاین :  خیرات 
جنس مجح  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 
یرارطضا ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 

یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/02/13 زاین :  خیرات 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1402/02/13 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  داهنشیپ  لک  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیشاتید  گولاتاک و  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 34123776 تاعالطا  تهج  نفلت 

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

22242-061341  ، 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

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

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

زا 214 ھحفص 187 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006311 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
روتامروفسنارت رتست  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
دتنامدپ روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  داتس  هماماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621360

32263083-061 :: سکف ::سکف 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

یقرب6345353 مزاول  ملق  هحفص 186)دیرخ 9  چوس  ( چوس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک ملق   ملق 88 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 225225

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

هکبش6346225 چوس  - هحفص 60)هروظنمدنچ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6347232 حرش  قباطم  الاک  ملق  8 هحفص 186)دیرخ چوس  ( چوس

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

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

imamreza.ac.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد توص  متسیس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد 21 نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

یلخاد 1600  05138041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: FAVA@IMAMREZA.AC.IRسکف 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

زنل6346396 هحفص 17)نیبرود -  نیبرود  ( نیبرود

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

توص6346434 متسیس  هحفص 189)هیهت  توص  ( توص

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

لخاددیلوت6346471 چنیا   85 هحفص 17)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6346475 65 هحفص 17)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

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

تکارب6347110 هارمه  هب  نژیو  سکیا  چنیا  هحفص 17)نویزولت 43  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

توص توص متسیس   متسیس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 226226
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رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Led 55 samsung هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000040 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Led 55 samsung هاگتسد کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد 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 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزیولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000217 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.دشابیم  تسویپ  تساوخرذ  .دشابیم  هدننک  نیمات  دهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدجسم  09169438335 .دشابیم هام  تخادرپ.دوش 1  تسویپ 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Led 55 samsungLed 55 samsung  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 227227

چنیا چنیا   5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 228228
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000346 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  یلام 2  هیوست  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ددرگ  هجوت  هناماس  رد  تسویپ  ینف  تامازلا  هب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  لخاد  دیلوت  روتینام  هاگتسد  سیک و 5  هاگتسد  دشاب 10

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663128-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 229229
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بط نونف  دنرب  گنیروتینام  لاتف  لباترپ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000413 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نونف  دنرب  گنیروتینام  لاتف  لباترپ  هیاپ  - 

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

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصلاخ سدنهم   09379656055: سامت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب برد  لیوحت.ههام  3 هیوست

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

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بطبط نونف   نونف دنرب   دنرب گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف لباترپ   لباترپ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 230230

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیلاب  ربارب  هریغ  وروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003488000221 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک مدع  تروص  رد  دشابیم  ههام  تخادرپ 1 هوحن  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هاشنامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک 09183592427 نمهب  مانب  یگنهامه  نفلت  دوش  یم  تدوع  سنج 

6719859168 یتسپ :  دک  اه ،  نادنز  لک  هرادا   – نابایخ 100  – دابآ لزید  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38266452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38282243-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تسیلاب   تسیلاب ربارب   ربارب هریغ   هریغ وروتینام   وروتینام ناونع : : ناونع 231231

پات پات پلپل   ینیم   ینیم هارمه   هارمه هنایار   هنایار یایا - - هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک -- یرادا یرادا هنایار   هنایار رنکسا   رنکسا دکراب - - دکراب رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 232232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اه  دک  ناریا 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لک  هردا  ات  لاسرا  یاه  هنیزه 
1101005496000111 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  QL 220 لدم دکراب  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

روشک  CANON هدنزاس عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-C230 لدم یناگیاب  یا و  هناخریبد  یرادا  هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
A4 زیاس نپاژ  هدنزاس 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یددع نتراک 1  یدنب  هتسب  عون  هسانش 01.0501.200  دک  چنیا  چنیا 24  بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یپوکسوراپال  دربراک   TFT شیامن هحفص  عون  روتینام  الاک :  مان 

ناربارب بط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیارکا   CONTACT هدنزاس عجرم   CONTACT یتراجت مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  سکاریز  تکرش  هدنزاس  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XEROX یتراجت مان  لدم 3250  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کینوساناپ  KX-FM 386CX لدم یلومعم  ذغاک  اب  سکف  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کانشیدنا دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   MILLINNIUM یتراجت مان   SKT لدم پات  پل  ینیم  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ..( لدم و کرام و  دیق  اب  ) دوش یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ،  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ ،  لیاف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا تسارحو  یزیر  همانرب  یاهدحاو  رظن  اب  زاین  دروم  مالقا  هیهت  ) دشابیم دک  ناریا  نعت  تهج  ًافرص  قوف  دنرب  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  قباطمو  تکرش 

1101092126000124 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Modern AM242 11M لدم  AIO هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص تکرش  نیا  تسارح  یزیر و  همانرب  یاهدحاو  رظن  مالعا  هیدأت و  زا  سپ  ، ناگدننک نیمأت  یوس  زا  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  ، هدش هئارا  تاداهنشیپ  ، روکذم یاهدحاو  زا  کی  ره  طسوت  تاداهنشیپدأت  مدع  تروصرد  تسا  یهیدب.دریذپیم 

یتسناتسا یاقآ  09151600789

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط روتینام (  (  روتینام کچوک -  -  کچوک رتویپماک   رتویپماک رنکسا -  -  رنکسا هراک -  -  هراک همه   همه یاهرتویپماک   یاهرتویپماک دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 233233

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب  چنیا  دنمشوه 65  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006058 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   65JU8890 لدم  in 65 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد  9 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم 

دشاب یم  زاین  دروم  الاک  یلصا  یتناراگ 

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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا   6565 دنمشوه   دنمشوه روتینام   روتینام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 234234

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  لودج  تسویپ  هب  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09363667767 تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1101001533000105 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   20SN24 لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  لودج  تسویپ  هب  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09363667767 تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   2 020 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 235235

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000824 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   LM2230WT لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621231

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 236236

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

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

زا 214 ھحفص 198 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621231
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cqf6exbgrr7mx?user=37505&ntc=6346745
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ناهفصا هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 5  چنیا  یج 20  لا  روتینام  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قبط  نیرگ  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 10  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک 

1101004430000038 زاین :  هرامش 
ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  وویا  نیرگ  یتراجت  مان   Green EVO Gen8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620990

37932046-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت چنیا   چنیا   2020 یجیج   لالا   روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیرگ   نیرگ رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   1010 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم

237237

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

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

زا 214 ھحفص 199 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3620990
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تشاب یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6346810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  هعجارم و  یتسویپ  همان  هب  افطلیتسویپ  هگرب  رد  زاین  دروم  تازیهجت  یمامت  اب  روتینام  ددع  هس  دیرخ  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092350000079 زاین :  هرامش 
تشاب یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
تشاب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هطوبرم  حاو  دات  دروم  زاین  دروم  تساوخرد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزهدشابیم  ههام  راهچ  تروص  هب  تخادرپ  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7588144437 یتسپ :  دک  تشاب ،  یادهش  یباوختخت  ناتسرامیب 32  افش  راولب  یاهتنا  تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32620741-074  ، 32620740-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3620985

32620741-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم وو   هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ همان   همان هبهب   افطلیتسویپ   افطلیتسویپ هگرب   هگرب ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت اباب   روتینام   روتینام ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع 238238

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

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

زا 214 ھحفص 200 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3620985
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تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  امتح  یتسویپ  فیدر  اب 11  هارمه  روتینام  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030468000090 زاین :  هرامش 

تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

تشاب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یت  یآ  دحاو  دات  دروم  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  الاک ) لیوحت  زادب  ) دشابیم یدقن  تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7588139815 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  داتس  افش  نابایخ  یاهتنا  تشاب   تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2620256-074  ، 32620736-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621005

36260257-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 239239

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

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

زا 214 ھحفص 201 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621005
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سراف ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED 22MP410 LG روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000020000018 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم سراف  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153763514 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یزار  راولب  شبن  سردمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7262936-0711  ، 37261034-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621644

37267483-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LED 22MP410  LGLED 22MP410  LG روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 240240

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

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

زا 214 ھحفص 202 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621644
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  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 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوت  اب   . ISA فارگونپاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856003088 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   ISA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابیم / روتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621301

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوت   هجوت اباب    . . ISAISA  فارگونپاک فارگونپاک ناونع : : ناونع 241241

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 242242

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

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

زا 214 ھحفص 203 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621301
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6hzrkylv5bwzx?user=37505&ntc=6347273
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347273?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرازفا تخس  تازیهجت  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005884000007 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH INTERNATIONAL S A هدنزاس عجرم  کتیجال  یتراجت  مان   GROUP لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
هچراپکی لاصتا  هعسوت  حرط و 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یسابع ناما  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   t585 لدم  in 10/1 تلبت یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
روشک  CANON هدنزاس عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-C230 لدم یناگیاب  یا و  هناخریبد  یرادا  هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

A4 زیاس نپاژ  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یلصا و  یدنب  هتسب  اب  ناتسلگ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  لیوحت  لحم  تسویپ - یاه  لیاف  قباطم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینیسح  هعرزم و  نایاقآ  یاه 01732358313 و 01732358323  هرامش  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج 

4917749154 یتسپ :  دک  تلادع 11 و 13 ،  نیب  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32358305-017  ، 32358311-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621055

32358310-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 214 ھحفص 204 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621055
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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 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارادالاک - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - دشابیم زاین  دروم  ددع  3000 دادعت نادا  گنیروتینام  لاتف  بلقراونذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دمیآ  وضع  تکرش  تلاصا و  بسچربو  IRC دک

1101000257004216 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  پیک  پیز  تکاپ   90x152 mm داعبا بلق  راون  تنیرپ  دربراک  نادا  کیژولانآ  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
نامرد دنویپ  لیوس  هدننک 

تکاپ 3,000 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05832222704 یدهلا تنب  نامیاز  نانز و  ناتسرامیب  - دشابیم ههام  6 تخادرپ - دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  - دشاب صلاخ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32236551-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621355

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف بلق   بلق راون   راون ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 243243

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

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

زا 214 ھحفص 205 
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 2  دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  زکرم  نیا  رابنا  ات  راب  لمح  هنیزه  هیلک  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000353 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ICN-C110-V2.0 لدم هچراپکی  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش یوس  زا  تکرش  رهم  اب  زکرم  ینف  تاصخشم  مرف  لیمکت  نینچمه  هدوب و  زکرم  ینف  دحاو  دیئات  طرشب  مالعتسا  هدنرب  یوس  زا  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ناگدننک 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621632

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لارتناس لارتناس یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 244244

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

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

زا 214 ھحفص 206 
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد روتکاف  شیپ  امتح  (. تسویپ لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم  ) روتینام هاگتسد  1- هدش لبمسا  سیک  ددع  2- باتپل هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسر 1404/05/20 رس  ازخادانسا 103  اب  تخادرپ.دوش 

1101004125000043 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
پات پل  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تخادرپ.دوش  هداد  روتکاف  شیپ  امتح  (. تسویپ لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم  ) روتینام هاگتسد  1- هدش لبمسا  سیک  ددع  2- باتپل هاگتسد  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسر 1404/05/20 رس  ازخادانسا 103 

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621539

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6345135ORP5520 رلک نیالنآ  هحفص 173)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6345174Led 55 samsung هاگتسد کی  هحفص 189)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6345564 هحفص 189)نویزیولت 50  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6345570 هحفص 189)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

بط6345829 نونف  دنرب  گنیروتینام  لاتف  لباترپ  هحفص 189)هیاپ  روتینام  ( روتینام

(.(. تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم )) روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد 11 هدش -  -  هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک ددع   ددع 22 باتپل -  -  باتپل هاگتسد   هاگتسد 22 دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 245245

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

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

زا 214 ھحفص 207 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6345859 تسیلاب  ربارب  هریغ  هحفص 189)وروتینام  روتینام  ( روتینام

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

پات6346445 پل  ینیم  هارمه  هنایار  یا - هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  - یرادا هنایار  رنکسا  دکراب - هحفص 189)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

یعامتجا6346452 نیمات  نامرد  تیریدم  روتینام  هحفص 98)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6346544 ( تسویپ تسیل  قبط  روتینام (  کچوک -  رتویپماک  رنکسا -  هراک -  همه  یاهرتویپماک  هحفص 189)دیرخ :  روتینام  ( روتینام

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

هکبش6346546 گنیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6346548 مالعا  گنیروتینام   Fire Alarm Monitoring(35 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6346565 هارمه  هب  چنیا  دنمشوه 65  روتینام  هحفص 189)نیمات  روتینام  ( روتینام

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

6346637in 20 زیاس  LCD هحفص 189)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6346745 تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هحفص 189)هعومجم  روتینام  ( روتینام

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

دادعت 63467995 چنیا  یج 20  لا  روتینام  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قبط  نیرگ  رتویپماک  سیک 
هاگتسد دادعت 10  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک  هاگتسد 

هحفص 189) روتینام  ( روتینام

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

همان6346810 هب  افطلیتسویپ  هگرب  رد  زاین  دروم  تازیهجت  یمامت  اب  روتینام  ددع  هس  دیرخ  مالس  اب 
دوش هعلاطم  هعجارم و  یتسویپ 

هحفص 189) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6346829 ددع  هحفص 189)دیرخ 3  روتینام  ( روتینام

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

6347056LED 22MP410 LG هحفص 189)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6347273 لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوت  اب   . ISA فارگونپاک
.دشاب یم 

هحفص 189) روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6347381 تخس  تازیهجت  هحفص 189)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

هدنامیقاب6347432 ژراش  رادقم  شیامن  ندرک ups و  روتینام  هدافتسا  دروم  تراک   snmp(35 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6347438 لاتف  بلق  راون  هحفص 189)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

لارتناس6347509 یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 189)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ینف6347563 تاصخشم  ) روتینام هاگتسد  1 هدش -  لبمسا  سیک  ددع  2 باتپل -  هاگتسد  2 دیرخ : 
(. تسویپ لیاف  قباطم 

هحفص 189) روتینام  ( روتینام

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

یکینورتکلا6347573 تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
نامتخاس

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هتسبرادم6345206 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 118)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6345699 هحفص 100)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتساوخرد6345744 زنل  هتسبرادم و  هحفص 118)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاراد6346575 امتح  .دوش  هداد  تمیق  لدم  نیمه  طقف  افطل   - 1123G0-I لدم هتسبرادم  نیبرود 
ددرگ همیمض  میقتسم  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ  طابترا  سراپ  ربتعم  یتناراگ 

هحفص 118) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6346673Exsom هتسبرادم یاه  نیبرود  هحفص 118)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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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(( 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

ناتسرل زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد 

1101030315000012 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-DTC-10-02 لدم  W 10 ناوت  UHF دناب لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد 

6817641315 یتسپ :  دک  نمهب ،  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162133-066  ، 31162000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621097

31162000-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

6347339FNJ-DTC-10-02 لدم  W 10 ناوت  UHF دناب لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  هحفص 209)دیرخ  روتینوم  ( روتینوم

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

روتالوزیا6347426 کر و  یاراد  گنیروتینوم  تیاس  یاراد  گنیروتینوم  اب  سل  نف  هحفص 35)هدنتسرف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

FNJ-DTC- 10 - 02FNJ-DTC- 10 - 02 لدم   لدم   WW  1010 ناوت   ناوت   UHFUHF  دناب دناب لاتیجید   لاتیجید ینویزیولت   ینویزیولت میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 246246

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

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

زا 214 ھحفص 210 
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نواعت هعسوت  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 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6345464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوساناپ کنارت 0111  پیس  طوطخ  تراک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000400 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ایناو تخاسریز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CITRIX یتراجت مان   citrix xenApp سنسیال یرتویپماک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هخسن 12 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هیوست  .دشاب  یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  کینوساناپ  کنارت 0111  پیس  طوطخ  تراک  سنسیال  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناقهد یاقآ  سامت 09122893304  هرامش  .دشاب  یم  هناماس  قبط  یراک  زور  هطوبرم 15  سانشراک  طسوت  دأت  لیوحت و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6346964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  اب  هاگتسد  RVG تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000187 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  الیو  یتراجت  مان   RVG لدم یکشزپنادند  یج  یو  رآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور یروف 7  هیوست   ... رازفا مرن  اب   RVG هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621091

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوساناپ کینوساناپ   0 1 1 10 1 1 1 کنارت   کنارت پیس   پیس طوطخ   طوطخ تراک   تراک سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 247247

رازفا رازفا مرن   مرن اباب   هاگتسد   هاگتسد RVGRVG ناونع : : ناونع 248248

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

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

6345128VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  هحفص 19)یبایزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6345179(PACS) یکشزپ ریواصت  لدابت  یناگیاب و  متسیس  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینوساناپ6345464 کنارت 0111  پیس  طوطخ  تراک  سنسیال  هحفص 210)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسیل6345675 قبط  ) C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  کی 
( کوتسا ریغ  لانیجروا و  () تسویپ

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6345733 کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب  زاس  هیبش  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتساوخرد6345744 زنل  هتسبرادم و  هحفص 118)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6345884 - یزلف هندب  سنج  لیابوم -  رازفا  مرن  لرتنک  شور  هرپ - ) تیال 32  ناس   ) یرون ناملا 
( یا هروک   ) کیتاتساورتکلا گنر   : هندب ششوپ 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یپوکسودنآ6345932 رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریذپ6346037 بیسآ  لیلحت  تیریدم و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6346195 هنایار  هکبش  رازفا ،  مرن  رازفا ،  تخس  زا  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه6346215 نیبرود  یارب  زنسیال  ددع  هارمهب 50  رورس   vms رازفا هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرگلابرغرازفا6346403 هحفص 19)مرنژراش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6346417WIN- GRAF رازفا هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6346457 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  هحفص 19)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6346465 لاوریاف firewall و  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6346546 گنیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کسویک6346554 بو  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کسویک6346597 بو  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6346964 مرن  اب  هاگتسد  RVG(210 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

.دشاب6347059 یم  یدقن  تروصب  تخادرپ  - تسویپ تاصخشم  اب  سوفوس  ما  یتوی  لماک  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتیوه و6347136 یاه  هناماس  هعسوت  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نامزاس دیدج  یاهیدنمزاین  ششوپ  فده  اب  دیدج  یاهرازفا  مرن  دیلوت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هجدوب و6347469 ، یرادباسح لماش  ) یلام یرادا  نویساموتا  لماش  هچراپکی  عماج و  متسیس  جیکپ 
یناسنا عبانم  متسیس  )و  یراد هنازخ 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " 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 214 ھحفص 213 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج سیک  هاگتسد  دیرخ 2 ضیوعت -  یتناراگ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  ناگیار  لیوحت  دشابیم - هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسویپ لودج  مالقا  اب  یریوصت  تراظن 

1101003681000060 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یریوصت  تراظن  تهج  سیک  هاگتسد  دیرخ 2 ضیوعت -  یتناراگ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  ناگیار  لیوحت  دشابیم - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تسویپ لودج  مالقا 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621181

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یریوصت تراظن   :: 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

تسویپ6346556 طیارش  قبط  یزکرم  داتس  یریوصت  تراظن  متسیس  هکبش  ویسپ  تازیهجت  هحفص 118)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6347405 لودج  مالقا  اب  یریوصت  تراظن  تهج  سیک  هاگتسد  هحفص 214)دیرخ 2  یریوصت  ( یریوصت تراظن   تراظن

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

تیریدم6347570 یریوصت  تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
راب لقن  لمح و 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژورپ6345720 اتید  پات و  پل  هحفص 154)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

تسویپ تسویپ لودج   لودج مالقا   مالقا اباب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تهج   تهج سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 249249

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