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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1010 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8181 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 45

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

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

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

2001093733000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347750 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  ناسارخ  زکرم  نویساموتا  تخاسریز  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یلامش ناسارخ  زکرم  نویساموتا  تخاسریز  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,125,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هعسوت تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  و 

:: 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

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000003000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348364 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف  نیا  رد  تسویپ  دانسا  حرش  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

تسا دوجوم  دنس  نیا  رد  نآ  ماخ  مرف  هک  دادرارق  یاه  تسویپ  رد  هراشا  دروم  تامازلا  تامدخ و  حرش  هب  رازفا  مرن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,200,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو  یهلا  دیهش  نامتخاس  یرتنالک  یهلا خ  تاجن  داتسا  نارهت خ   ، 1598847615 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

زکرم زکرم نویساموتا   نویساموتا تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

تراجت تراجت وو   ندعم   ندعم تعنص ، ، تعنص ترازو   ترازو هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348383 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(LAN WAN  ) تخاس ریز  هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا server room و  رمتسم  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامتخاس  یدوبهب -  نابایخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت -   : :: سردآ سردآ

64492626 :: 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

(( LAN WANLAN WAN  ) ) تخاس تخاس ریز   ریز وو   هداد   هداد زکرم   زکرم گنیروتینام   گنیروتینام وو   هکبش   هکبش وو     server roomserver room  زازا رمتسم   رمتسم ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33
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نارهت ناتسا  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   نیاهرامش یارب  کرادم  هیلوا  یسررب  مان و  تبث  تلهم   - 1401/12/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناوخارف

tehran.irannsr.org :: عبنم ییاهنعبنم هئارا   ) صقن عفر  کرادم و  لیمکت   - 1402/01/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یبایزرا خروم 1402/01/17 -  تیاغل  خروم 1401/12/18  زا  یبایزرا :) یاهصخاش 

خروم ات  خروم 1402/01/17  زا  اهتکرش  تالوصحم و  یدنبهبتر  و 

6348446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایار  عیانص  هزوح  رد  لاعف  تاسسوم  اهتکرش و  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیکشت یتلودریغ و  سرادم  هعسوت  زا  تیامح  قودنص  نارهت و  رصن  کرتشم  همان  مهافت  وریپ  نارهت ، ناتسا  یا  هنایار  یفنص  نامزاس  یمومع  طباور  شرازگ  هب 

دیآیم لمع  هب  توعد  دایار ) عیانص   ) یکینورتکلا یریگدای  یاهیروانف  هزوح  رد  لاعف  یاههعومجم  تاسسوم و  اهتکرش ، هیلک  زا  دایار ، عیانص  باتک  کرتشم  هناخریبد 
.دنیامن  هعجارم  ریز  کنیل  هب  هیلوا  کرادم  لاسرا  هیلوا و  مان  تبث  تهج 
: تسا ریز  حرش  هب  ناوخارف  نیا  تالوصحم  تیلاعف و  یاههزوح  عوضوم 

یشزومآ یبایشزرا  یرازفامرن  یاههناماس  اهرازفامرن و 
یشزومآ یاوتحم  دیلوت  یرازفامرن  یاههناماس  اهرازفامرن و 

یشزومآ یاهدنیارف  تیریدم  یرازفامرن  یاههناماس  اهرازفامرن و 
یریگدای یهددای و  یاهدنیارف  تیریدمرازفامرن  یاههناماس  اهرازفامرن و 

یشزومآ یصصخت  یاههکبش 
یریگدای یهددای و  یرازفامرن  یاهرازبا  تالوصحم و 

یریگدای یهددای و  یشزومآ و  یاهتخاسریز  ریاس  هب  یعونصم ) شوه   ) یصصخت یاهسیورس 
یشزومآ کمک  تازیهجت 

یشزومآ زکارم  هب  سیورس  هدنهد  هئارا  هداد  زکارم  هکبش و  یاهتخاسریز 
چیریگدای یهددای و  هزوح  رد  لمکم  طبترم و  تالوصحم  ریاس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ictc@isti.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دایار دایار عیانص   عیانص هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف تاسسوم   تاسسوم وو   اهتکرش   اهتکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش ات  خروم 1401/12/9  تعاس 8  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/13

ناوج  :: عبنم تعاس 10عبنم ات  خروم 1401/12/13  تعاس 8  زا   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/23

6348558 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/23دکدک   حبص  تعاس 11   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا نابز  نوناک  طخ  رب  یاه  سالک  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

27313131-85193768-88969737-02188822042 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6347975 طوبرم  یاهرورس  اهرتویپماک و  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیراورم یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

پ م ق /  / 1401-074 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیراورم یمیشورتپ  تکرش   MEG دحاو لرتنک  متسیس  هب  طوبرم  یاهرورس  اهرتویپماک و  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال  رازفا و  تخس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیاورم یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 360 و 300  021-88607291-6 :: 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

ناریا ناریا نابز   نابز نوناک   نوناک طخطخ   ربرب   یاه   یاه سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 55

MEGMEG دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرورس   یاهرورس وو   اهرتویپماک   اهرتویپماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن سنسیال   سنسیال وو   رازفا   رازفا تخس   تخس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

136638 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:00هرامش  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-mazandaran.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348066 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  لماش 5  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دیدجت  رهشهب –  بیرج  رازه  اوک  رلیش و  یاهاتسور  یقفا  یاه   cps ثادحا رسدنب و  یاتسور   cps هارمهب یتنیباک   tbs هاگتسیا لیمکت  - 

هاگولگ کی و  هرامش  رهشهب  هرامش 2  دنکآ  یراس   cgs یاههاگتسیا رد  کینوسارتکلا  یاهروتنک  بصن  گنیروتینام و  کقاطا  دروم  هس  ثادحا  - 
هصقانم دیدجت  رسمار –  نیلگ  یاتسور  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و  - 
لباب هاگولگ  الک  هجوخ  یاتسور  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   cps ثادحا هاگتسیا tbs و  لیمکت  - 

هصقانم دیدجت  رسمار –  هتروچ  یاتسور  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب  یتنیباک   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و  حلاصم ،  هیهت  - 
ناردنزام ناتسا  زاگ  هدودحم  رد  هژورپ :  یارجا  لحم 

ییاراد یداصتقا و  ترازو  زا  یداصتقا  دک  نتشاد  هجدوب - همانرب و  نامزاس  زازاجم  دازآ و  تیفرظاب  هینبا  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

 : مان تبث  رتفد   021  - 41934-021 و 57895000 سامت :  زکرم   :: نفلت نفلت
88969737 و 95193768

setadiran.ir iets.mporg.ir تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

(APD-0131220  ) :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

STEP7 CPU 414 4H - STEP7 414 4H SYNC MODULE - RAM FOR CPU 414 4H  :- لماش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06152175009 :: نفلت www.KPC.IRنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهروتنک یاهروتنک بصن   بصن وو   گنیروتینام   گنیروتینام کقاطا   کقاطا دروم   دروم هسهس   ثادحا   ثادحا - - cpscps هارمهب   هارمهب یتنیباک   یتنیباک   tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا لیمکت   لیمکت دروم   دروم   55 لماش   لماش یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
کینوسارتکلا کینوسارتکلا

77

STEP7 CPU 414 4H STEP7 CPU 414 4H -  STEP7 414 4H SYNC MODULE -  RAM FOR CPU 414 4H-  STEP7 414 4H SYNC MODULE -  RAM FOR CPU 414 4H  :-  :- لماش لماش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

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

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

2001093733000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348416 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب 1401-10/146  لاحمراهچ و  ینویزیولت  نویساموتا  تخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرایتخب 1401-10/146 لاحمراهچ و  ینویزیولت  نویساموتا  تخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و  تنواعم 

:: 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

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

www.pgsoc.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینویزیولت ینویزیولت نویساموتا   نویساموتا تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

یدورو یدورو لوژام   لوژام وو     Protocol converterProtocol converter  لماش لماش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092447000244 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348545 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک  شوماخ  ردوپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  هر  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح  ءافطا  داوم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  رازگرب  خروم 23/12/1401  هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10:00  سار  هصقانم  دانسا  حیضوت  هسلج  نیمضت :  تاحیضوت 

و 086-33492840  هدنورپ ) سانشراک  یرهاظم  یاقآ  )086-33492833 یگنهامه : تهج  نفلت 
16:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش - یهار  ود  درجورب - هداج  رتمولیک 20  کارا -  ، 3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دنزاش

:: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ردوپ   ردوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347752 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401-12/150 دابآ لامک  هداد  زکرم  یطابترا و  یاه  هکبش  یاه  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

1401-12/150 دابآ لامک  هداد  زکرم  یطابترا و  یاه  هکبش  یاه  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا  یمازلا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هنیمز  رد  دیرگ 3  ندوب  اراد  نیمضت :  تاحیضوت 
08:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینف یالاک  دیرخ  روما  هعسوت  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  مج  ماج  - نارهت  ، 1999713113 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001038000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348415 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  روشک " حطس  رد " دوخ  نانکراک  ( VOIP  ) هکبش تحت  نفلت  هناماس  یطابترا  یاه  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم دانسا  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  روشک " حطس  رد " دوخ  نانکراک  ( VOIP  ) هکبش تحت  نفلت  هناماس  یطابترا  یاه  هاگتسد  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش کالپ 51 - یبرغ - لیزرب  نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  نارهت -  ، 1435814715 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا همیب  یماهس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم وو   یطابترا   یطابترا یاه   یاه هکبش   هکبش یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

(( VOIPVOIP  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348417 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401-12/149 ونهد هاگتسیا  هداد  زکرم  هکبش و  تخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

1401-12/149 ونهد هاگتسیا  هداد  زکرم  هکبش و  تخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

دشابب  یم  یمازلا  یتارباخ  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  دیرگ 4  ندوب  اراد  نیمضت :  تاحیضوت 
08:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینف یالاک  دیرخ  روما  هعسوت  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  مج  ماج  - نارهت  ، 1999713113 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005014000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348476 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید  تیعمج -  یاه  هداد  زکرم  یرادهگن  یربهار و  یزادنا ،  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

رتنساتید - تیعمج -  یاه  هداد  زکرم  یرادهگن  یربهار و  یزادنا ،  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دشاب هصقانم  دانسا  رد  ینف  تسویپ  قباطم  تسیابیم  یاه  الاک  تامدخ و  تاصخشم  هیلک 

لایر   22,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/03/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لاله تیعمج  هرامش 2654  یمسای -  دیشر  نابایخ  شبن  دامادریم  زا  رتالاب  جع -  رصعیلو  خ   ، 1996835111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تالماعم یاروش  هناخریبد  یمومع  روما  هافر و  لک  هرادا  لوا  هقبط  حلص  نامتخاس  رمحا 

:: 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

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

تیعمج تیعمج یاه   یاه هداد   هداد زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت نیمأت   نیمأت 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 89 ھحفص 13 
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ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: ب/م/1401/31 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/06  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن ییال  زکرم  یمراو  یاتسور   BTS1438 ربیف ییاتسور و   USO حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 575/883/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم  نابایخ  لباب -  تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

01132331221-01132362241 :: نفلت www.mn.tci.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093670000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348564 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتامروفنا تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشدهاش یرادرهش  رهش -  دهاش  رهش  رایرهش -  ناتسرهش  نارهت -  :: سردآ سردآ

02165445221-02165442500 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6347975 طوبرم  یاهرورس  اهرتویپماک و  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تخاس6348383 ریز  هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا server room و  رمتسم  ینابیتشپ  تامدخ 
(LAN WAN)

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دایار6348446 عیانص  هزوح  رد  لاعف  تاسسوم  اهتکرش و  یبایزرا  ییاسانش و  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

BTS1438BTS1438 ربیف   ربیف وو   ییاتسور   ییاتسور   USOUSO حرط   حرط ناونع : : ناونع 1616

یکیتامروفنا یکیتامروفنا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 89 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c78e7plj82lpx?user=37505&ntc=6348540
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348540?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9y4vdusrhz8gw?user=37505&ntc=6348564
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348564?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رهش6348557 یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

IKAC-1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/12/9  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 2.165.383.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

جیلخ هارگرزب  نارهت  یناشن  یهاگدورف  یرادربم  رهب  تنواعم  تراظن  اب  صاخ ) یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
( هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 ، سراف 

:: 1456 و 51008845 نفلت https://www.setadiran.irنفلت 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

یسرزاب یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 89 ھحفص 15 
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نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348402 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 15  ات   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامرگ و متسیس  زا  معا  اه  هناخروتوم  تاسیسأت  زا  بسانم  هنیهب و  یرادرب  هرهب  یربهار و  تاریمعت و  یرادهگن و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیحان رهش  کراپ  یداتس  هزوح  یرادا  یاهنامتخاس  یکینورتکلا  یاهب  رد  ترا  لارتناس  نفلت و  طوطخ  زاگ و  قرب و  بالضاف و  بآ و  تاسیسأت  یشیامرس و 

سیورس ریمعت و  یرادهگن و  کناهفصا و  نیگنس  هیلقن  دحاو  یزکرم و  رابنا  هیرسفا ، هینامیلس ، بالضاف  یاهنامتخاس  هیرسفا  هیحان  هینامیلس ، هیحان  ناتسراهب 
یاه هاگورین  اهروتارنژ  لزید  قرب  یاهولبات  یرادرب  هرهب  یا و  هرود  سیورس  تاریمعت  یرادهگن  هاگتسد و  دادعت 4  هب  یحاون  داتس و  رد  رقتس  یاهروتارنژ  لزید 

ترا  یاههاچ  یدیشروخ و 
لایر  27/279/940/900 دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/288/398/227 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت -https://www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://t4ww.tppww.ir-http:tender.nww.co.ir

:: 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

زازا معا   معا اهاه   هناخروتوم   هناخروتوم تاسیسأت   تاسیسأت زازا   بسانم   بسانم وو   هنیهب   هنیهب یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربهار   یربهار وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
ترا ترا لارتناس   لارتناس وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ وو   زاگ   زاگ وو   قرب   قرب وو   بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تاسیسأت   تاسیسأت وو   یشیامرس   یشیامرس وو   شیامرگ   شیامرگ متسیس   متسیس

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 89 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  هژورپ  مود  زاف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  یرادا  تعاس  نایاپ  تاغل  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/08

داصتقا فده و   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 13  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348557 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  70/000/000/000 دروارب :  رهش  یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام هس  تدم  هب  رابعا  تدم 

هشیدنا یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کقاطا6348066 دروم  هس  ثادحا  - cps هارمهب یتنیباک   tbs هاگتسیا لیمکت  دروم  لماش 5  یراذگاو 
کینوسارتکلا یاهروتنک  بصن  گنیروتینام و 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ مود   مود زاف   زاف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ مود   مود زاف   زاف یارجا   یارجا 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 89 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gh8w3g2mud46x?user=37505&ntc=6348532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348532?code=37505
https://www.setadiran.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yuw968876fp3c?user=37505&ntc=6348557
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348557?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز 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

6347767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق سیونشیپ  ءاهب و  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  ناروگنا  عمتجم  ناجنز  رتفد  ندعم و  تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101020007000036 زاین :  هرامش 
ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرود 12 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تبث  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  لک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  دوش ) ءاضما  رهم و  تاحفص  مامت  ) دادرارق سیونشیپ  اه و  مرف  لاسرا  دات و  ، لیمکت - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526529  اب  زاین  تروص  رد  -3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتفد رتفد وو   ندعم   ندعم تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 89 ھحفص 18 
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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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  اب  قباطم  لماک  تاصخشم  یساش (  نودب  تیگ  یتروف  لاوریاف  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000046 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/14 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=3621801

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم یساش (  (  یساش نودب   نودب تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 89 ھحفص 19 
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کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب یارب  یزکرم  کناب  لاتیجید  لایر  هژورپ  یزاس  ییارجا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000091 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تادنتسم  ریاس  هارمه  هب  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  لیاف  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دیئات و  لیمکت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رذآ یحالف  مناخ  هطوبرم 81565098  سانشراک  نفلت 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621795

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب یارب   یارب یزکرم   یزکرم کناب   کناب لاتیجید   لاتیجید لایر   لایر هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس ییارجا   ییارجا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 89 ھحفص 20 
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  ءانما _  تایه  یصاصتخا  تاعالطا  لدابت  هاگرد  هعسوت  لیلحت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050339000137 زاین :  هرامش 

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  تساوخرد  تادنتسم  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ رارق  انما  تایه  رایتخا  رد  نآ   Source Code هدش و هداد  هعسوت  انما  تایه  یارب  یصاصتخا  تروصب  تسیابیم  رظن  دروم  هناماس 

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621953

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  تنواعم  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030243000038 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 09181305741  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714438644 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  اضر - ماما  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  راتسرپ  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34278542-083  ، 37106314-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34279745-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش ءانما _  _  ءانما تایه   تایه یصاصتخا   یصاصتخا تاعالطا   تاعالطا لدابت   لدابت هاگرد   هاگرد هعسوت   هعسوت وو   لیلحت   لیلحت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

یتیت یآیآ   هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 89 ھحفص 21 
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روشک یتسیزهب  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

6348094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001682 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622504

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تیوه   تیوه صیخشت   صیخشت هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 89 ھحفص 22 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622504
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vwljhfhy2y76s?user=37505&ntc=6348094
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348094?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یتسیزهب  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

6348109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یعامتجا  یاه  بیسآ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001679 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یعامتجا  یاه  بیسآ  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622455

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه بیسآ   بیسآ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 :

زا 89 ھحفص 23 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622455
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6cz4jyb3d6t7s?user=37505&ntc=6348109
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348109?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یتسیزهب  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

6348110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یرو  هرهب  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001680 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یرو  هرهب  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622463

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یرو   یرو هرهب   هرهب هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 89 ھحفص 24 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622463
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kwlr8am37ecgz?user=37505&ntc=6348110
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348110?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یتسیزهب  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

6348123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یتسیزهب  نامزاس  بو  تحت  یلنسرپ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001681 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یتسیزهب  نامزاس  بو  تحت  یلنسرپ  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622474

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یتسیزهب   یتسیزهب نامزاس   نامزاس بوبو   تحت   تحت یلنسرپ   یلنسرپ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 89 ھحفص 25 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/42ua47hpu94qd?user=37505&ntc=6348123
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348123?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یتسیزهب  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

6348131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نامزاس  لنسرپ  درکلمع  یبایزرا  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001678 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  نامزاس  لنسرپ  درکلمع  یبایزرا  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622441

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نامزاس   نامزاس لنسرپ   لنسرپ درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 89 ھحفص 26 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622441
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fdacv6trd26p4?user=37505&ntc=6348131
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348131?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  روکنیو  ماکتسیا و  زادرپدوخ  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000090 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 24 دادعت : 
1402/01/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هناماس  قیرط  زا  یتساوخرد  تادنتسم  ریاس  هارمه  هب  هناماس  قیرط  زا  لاسرا  تسویپ و  لیاف  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دیئات و  لیمکت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

ناسانشراک 88709559 اب  سامت  نفلت 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6348474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاه  رازفا  مرن  رد  مزال  تاعالطا  تبثو  GIS دک دقاف  کالما  ییاسانش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007001000343 زاین :  هرامش 

صاخ یماهس  نادمه  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/12/09 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم یاه  رازفا  مرن  رد  مزال  تاعالطا  تبثو  GIS دک دقاف  کالما  ییاسانش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914478 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لاوحا - تبث  هرادا  بنج  همیب - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38219872-081  ، 38219871-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38219870-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روکنیو روکنیو وو   ماکتسیا   ماکتسیا زادرپدوخ   زادرپدوخ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3232

هطوبرم هطوبرم یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   مزال   مزال تاعالطا   تاعالطا تبثو   تبثو GISGIS دکدک   دقاف   دقاف کالما   کالما ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 89 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/93gh29xlq8rcz?user=37505&ntc=6348197
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348197?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59y9alzhbp6s5?user=37505&ntc=6348474
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348474?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6348084 نیبرود  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/04/17عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens لوژام تراک  ناونع : 

14015054 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

siemenss iemens لوژام لوژام تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 89 ھحفص 28 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens لوژام تراک  ناونع : 

14015053 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/03/06عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  (vx-k90 تعنص وترپ  کرام   ) تعرس لرتنک  ویارد  ناونع : 

14015079 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

siemenss iemens لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 3535

(( vx-k90vx-k90 تعنص   تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام  ) ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 89 ھحفص 29 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens لوژام تراک  ناونع : 

14015051 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6348038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146328 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموینپ کرحم  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/16 نایاپ :  خیرات 

:: 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

siemenss iemens لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737

کیتاموینپ کیتاموینپ کرحم   کرحم ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 89 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9r7q76xnjnwyc?user=37505&ntc=6347694
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6347694?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zpwj8sllgfbsr?user=37505&ntc=6348038
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348038?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

mt31_0049609 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MONITOR W/FLANGE نیمات 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P410 لدم ایناکسا  کارت  یناشن  شتآ  تایلمع  متسیس  یلرتنک  یولبات  یروآزور  هب  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000419 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621121

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MONITOR W/FLANGEMONITOR W/FLANGE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 3939

P410P410 لدم   لدم ایناکسا   ایناکسا کارت   کارت یناشن   یناشن شتآ   شتآ تایلمع   تایلمع متسیس   متسیس یلرتنک   یلرتنک یولبات   یولبات یروآزور   یروآزور هبهب   وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 4040

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-456-10724-10723 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنر ویارد  کپ   ( لرتنک نشوم   ) رترونیا یالپاسرواپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنر رنر ویارد   ویارد کپکپ    ( ( لرتنک لرتنک نشوم   نشوم  ) ) رترونیا رترونیا وو   یالپاسرواپ   یالپاسرواپ ناونع : : ناونع 4141

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس   HIMAHIMA  یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ملق   ملق   1 11 1 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242
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هب یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا  هباشم  یباختنا  یاهدک  ) لرتنک متسیس   HIMA یکینورتکلا یاه  تراک  ملق  هیهت 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاهلیاف 

1101092544003026 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  کینورتکلا  تاعطق  گنیزوه  هعطق ، هلر ، الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  ینمیا ، هب  طوبرم  هلر ، الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  لماک ، هیذغت ، عبنم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

هدنیآ شناد  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   BU 7049 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هدنیآ شناد  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F86 27X لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7128 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7138 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7108 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F6217 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا  هباشم  یباختنا  یاهدک  ) لرتنک متسیس   HIMA یکینورتکلا یاه  تراک  ملق  هیهت 11   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دیئامن هعجارم 

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=3620658

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 89 ھحفص 33 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3620658
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ckdq8dthz8dua?user=37505&ntc=6348554
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348554?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/02/28عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاسیسات مالقا  فیدر   20 ناونع : 

14015092 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا   5 ناونع : 

14014671 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط  ( ( روتکتد روتکتد وو   یساش   یساش  , , لوژام لوژام تراک ,  ,  تراک یناشن (  (  یناشن شتا   شتا مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/03/06عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) گنیتیک یراگ  رالوم  دنتسا  مالقا  فیدر   8 ناونع : 

14015056 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462527 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/12هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتیک گنیتیک یراگ   یراگ رالوم   رالوم دنتسا   دنتسا مالقا   مالقا فیدر   فیدر   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس 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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دزی کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 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

6348114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هموزر دشابیم و  تکرش  هدهع  رب  هبعش  روتارپا  هب  متسیس  شزوما  دیامن  یتناراگ  ار  متسیس  لک  لماک  لاس  تسیابیم 2  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یراذگ  راب  ار  متسیس  نیا  بصن  یراک 

1101091762000020 زاین :  هرامش 
دزی کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07507006 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - تسویپ قبط  متسیس  تاصخشم  دشاب  هتشاد  ار  دزی  ناتسا  یگدنیامن  ایدشاب  دزی  ناتسا  زا  احیجرت  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  دیدزاب  رتم  قاتا 3.60*4.80*3 داعبا  دینک  مالعا  ار  روتکاف  رد  ییاهن  هنیزه 

8913673955 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  یتشهب ،  دیهش  نادیم  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36261003-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622456

36261005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6348216MONITOR W/FLANGE هحفص 28)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هموزر هموزر وو   دشابیم   دشابیم تکرش   تکرش هدهع   هدهع ربرب   هبعش   هبعش روتارپا   روتارپا هبهب   متسیس   متسیس شزوما   شزوما دیامن   دیامن یتناراگ   یتناراگ ارار   متسیس   متسیس لکلک   لماک   لماک لاس   لاس   22 تسیابیم   تسیابیم تکرش   تکرش ناونع : : ناونع
دیامن دیامن یراذگ   یراذگ راب   راب ارار   متسیس   متسیس نیا   نیا بصن   بصن یراک   یراک

4747
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6347652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بارس رها و  یباسح  روسفورپ  زکارم  لباک  قاتا  رد  بصن  تهج  رچکارتسا  بصن  هیهت و  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002623 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم   m 3 لوط یتارباخم  تالاصتا  بصن  دربراک  یهجو  کی  رچکارتسا  یموینیمولآ  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

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

بصن بصن تهج   تهج رچکارتسا   رچکارتسا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 4848
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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

6347773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت چیوسدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022002641 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تازیهجت چیوسدیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

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=3621806

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

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4949
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نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 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

6347849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000056 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریوک رکتبم  یتعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  رکتبم  یتعنص  قرب  هدنزاس  عجرم   SRM-600 لدم تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SU10S لدم رورس  کر  هرهم  چیپ و  تکارب و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش  دربراک  لدم 20363   Cat 6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

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

یحتفراسمس دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  هکبش   cat6 utp لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

نتفرگ رظن  رد  اب  ار  ییاهن  تمیق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  رادیرخ  زاین  دنشابیم و  هباشم  هناماس  یاهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مالعا  نانمس ) یولیس  ) دصقم ات  لمح  هنیزه 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6347947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050

دکناریا دکناریا .دوش   .دوش همیمض   همیمض امتح   امتح سامت   سامت هرامش   هرامش یتناراگ + + یتناراگ رکذ   رکذ وو   تازج   تازج اباب   تاعطق   تاعطق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
ددع ددع هبهب   فیدر   فیدر رهره   دحاو   دحاو تسا - - تسا هدش   هدش جرد   جرد هباشم   هباشم

5151
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.دوش همیمض  امتح  سامت  هرامش  یتناراگ + رکذ  تازج و  اب  تاعطق  روتکاف  شیپ   - تسویپ لیاف  قباطم  هنایار  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هب  فیدر  ره  دحاو  تسا - هدش  جرد  هباشم  دکناریا 

1101095549000791 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نایناکشا تراجت  نازوریپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOLER MASTER یتراجت مان   GEMIN لدم هنایار  نف  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هنایار تولراش  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   H61M-S2P لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دیعس نب  نیما  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTONE یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP480A لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
داژن یتوه  قداصدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  نایسراپ  یتراجت  مان   Z1 ARIO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 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 

38722045  - 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=3622174

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ود   Cisco c 9200L switch (48 Port poe) Part number c9200L-48p-4G-E - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد ود   cisco c9200L stack kit spare-2

1101004396000127 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24WS-S50 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد کی  - Cisco Catalyst9500 16 -port 10G switch NW Ess. License part nuber cg500 - 16x-E-3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دعب  هب  دیلوت 2022  خیرات.دشابیم  هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسا ) هباشم  دک  ناریا  )

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622202

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5252

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم مرمر - - دربردام - - دربردام لانرتنیا - - لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه -- سیک سیک  ) ) رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیاف ) مالعتسا طیارش  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  هیذغت  عبنم  مر - دربردام - لانرتنیا - کسید  دراه  - سیک  ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( تسویپ

1101001105003597 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTONE یتراجت مان  لدم 2400   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP480A-EU لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ینامحر یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME H310M-K R2.0 لدم هنایار  دربراک   Ddr3 دربردام الاک :  مان 

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

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

روپ ناحیر  نمحرلادبع 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ تساوخزد  قبط  اقیقد  یتعنص  یرون  ربیف  هب  لایرس  لدبم  یرون و  ربیف  رالوژام  رسکلپ  یتلام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دنشاب

1101091871000249 زاین :  هرامش 
کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   FIBERHOME یتراجت مان   MULTIPLEXER SDH لدم یتارباخم   SDH رسکلپ یتلام  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   Nport 5130A لدم یتعنص  تنرتا  هب  لایرس  لدبم  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ 
ددع 10 دادعت : 

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

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

دشاب یم  هباشم  دکناریا 

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

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب   لایرس   لایرس لدبم   لدبم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف رالوژام   رالوژام رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: 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

6348480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجمویدوتسا تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000097 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینمیا تیحالص  یهاوگ  / یراک هموزر  /. دوش یرازگراب  هناماسرد  مالعتسا  مرف  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  قبط  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتفد6347767 ندعم و  تنرتنیا  هحفص 17)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یت6348049 یآ  هب  طوبرم  روما  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6348084 نیبرود  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6348094 طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6348109 طیارش  قبط  یعامتجا  یاه  بیسآ  هناماس  زا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6348110 طیارش  قبط  یرو  هرهب  هناماس  زا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن6348120 نیبرود  هاگتسد  هس  تسویپ  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا 
رهش حطس  عطاقت  تهج 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6348123 طیارش  قبط  یتسیزهب  نامزاس  بو  تحت  یلنسرپ  هناماس  زا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یزاجمویدوتسا یزاجمویدوتسا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 89 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

لرتنک6348554 متسیس   HIMA یکینورتکلا یاه  تراک  ملق  هحفص 28)هیهت 11  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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

6347842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نارهت (  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  درادناتسا  یکیتسالپ  هاکتعرس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000229 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621985

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح درادناتسا   درادناتسا یکیتسالپ   یکیتسالپ هاکتعرس   هاکتعرس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 89 ھحفص 45 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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

6347847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  دیبسالگ (  رنیت ،  یکیفارت ،  درس  گنر  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000230 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622003

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیبسالگ دیبسالگ رنیت ،  ،  رنیت یکیفارت ،  ،  یکیفارت درس   درس گنر   گنر لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 89 ھحفص 46 
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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 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

6348010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) هار ریذپ  بیسآ  ناربراک  ینمیا  ءاقترا  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  هطوبرم  تاقلعتم  مئالع و  هیهت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ هیهت  تسویپ  لیاف  تاصخشم 

1101001423000286 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0504004302   90x90 cm داعبا  m 4 عافترا یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158510 هرامشاب  هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  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

هار هار ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک ینمیا   ینمیا ءاقترا   ءاقترا هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   مئالع   مئالع هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 89 ھحفص 47 
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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 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

6348051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب طوطخ  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000214 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یگیب متسر  میرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAIRI یتراجت مان   kg 25 هسیک نابایخ  یشک  طخ  تسالپومرت  یردوپ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هنیزه  یمامت.دشابیم  تسویپ  تساوخرد.بصن  دیرخ و  ناتسرامیب  ییامنهار  طوطخ  یزادنا  هار  بصن.هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عراز .دشابیم 09165217343  هدننک  نیمات  هدهعرب  دمآ  تفر  اذغ و 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب طوطخ   طوطخ یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 89 ھحفص 48 
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  عطاقت  تهج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هس  تسویپ  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030148000199 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  عطاقت  تهج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  هس  تسویپ  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622479

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس عطاقت   عطاقت تهج   تهج یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 89 ھحفص 49 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000712 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  هرامش 35912412  اب  هرواشم  عالطا و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedProposeView.do?

method=showNeedDetailInfo&needId=2726325

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست

616 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالعا  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096875000012 زاین :  هرامش 

زاریش هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

اهب تسرهف  1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7165714671 یتسپ :  دک   ، 5 هقطنم یرادرهش  یدعس  ناتسوب  یور  هبور  تمحر  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37397171-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37395253-071 :: 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 مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

6348367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس دیفس و  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000458 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 160 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 160 دادعت : 

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

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

.ددرگیم تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  تسویپ  مدع 

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

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622313

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زبس زبس وو   دیفس   دیفس یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 6363

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cld-1100 لدم دنمجرا  نازادرپ  هدیا  کرام  کیتاموتا  برد  لرتنک  تومیر  ناونع : 

14015049 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد هبعش  ره  کیکفت  هب  تمیق  / تسیمازلا ندومن  هرتم  اه و  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  / تسویپ لایرتم  اب  یدالوف  پآ  لور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101004339000058 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

ددرگ جرد  هبعش  ره  کیکفت  هب  تمیق  / تسیمازلا ندومن  هرتم  اه و  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  / تسویپ لایرتم  اب  یدالوف  پآ  لور  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622471

88649028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cld- 1 100c ld- 1 100 لدم   لدم دنمجرا   دنمجرا نازادرپ   نازادرپ هدیا   هدیا کرام   کرام کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لرتنک   لرتنک تومی   تومی ناونع : : ناونع 6464

جرد جرد هبعش   هبعش رهره   کیکفت   کیکفت هبهب   تمیق   تمیق // تسیمازلا تسیمازلا ندومن   ندومن هرتم   هرتم وو   اهاه   هژورپ   هژورپ لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب // تسویپ تسویپ لایرتم   لایرتم اباب   یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد هبعش  ره  کیکفت  هب  تمیق  / تسیمازلا ندومن  هرتم  اه و  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  / تسویپ لایرتم  اب  یدالوف  پآ  لور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101004339000059 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

ددرگ جرد  هبعش  ره  کیکفت  هب  تمیق  / تسیمازلا ندومن  هرتم  اه و  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  / تسویپ لایرتم  اب  یدالوف  پآ  لور  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622486

88649028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرد جرد هبعش   هبعش رهره   کیکفت   کیکفت هبهب   تمیق   تمیق // تسیمازلا تسیمازلا ندومن   ندومن هرتم   هرتم وو   اهاه   هژورپ   هژورپ لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب // تسویپ تسویپ لایرتم   لایرتم اباب   یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

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 89 ھحفص 54 
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نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد هبعش  ره  کیکفت  هب  تمیق  / تسیمازلا ندومن  هرتم  اه و  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  / تسویپ لایرتم  اب  یدالوف  پآ  لور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101004339000057 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

ددرگ جرد  هبعش  ره  کیکفت  هب  تمیق  / تسیمازلا ندومن  هرتم  اه و  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  / تسویپ لایرتم  اب  یدالوف  پآ  لور  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622447

88649028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرد جرد هبعش   هبعش رهره   کیکفت   کیکفت هبهب   تمیق   تمیق // تسیمازلا تسیمازلا ندومن   ندومن هرتم   هرتم وو   اهاه   هژورپ   هژورپ لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب // تسویپ تسویپ لایرتم   لایرتم اباب   یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6348134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یتینما /  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000897 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  لیمکت و  ءاهب  شسرپ  مرف  -2

ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  ءاهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروص  رد  -3

 : 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

35911766-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622452

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 6868

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

6348232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   HEMANN هاگتسد هب  قلعتم   HI-RAY10 160KV هعشا عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003180000162 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HEIMANN هدنزاس عجرم   HEIMANN یتراجت مان   P4 لدم یر  سکیا  راب  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

راصنا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ هام  هدننک 3  نیمات  تکرش  طسوت  تسیاب  یم  هدش  یرادیرخ  هعطق  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  رب  هعطق  بصن  یزادنا و  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ضیوعت 

6716693999 یتسپ :  دک  رگشل ،  نادیم  هب  هدیسرن   - یتعیرش خ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275577-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37275556-083 :: 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

یریر سکیا   سکیا راب   راب یسرزاب   یسرزاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتموکح  تاریزعت  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 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه   p1 prime لای دنرب  برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000433000062 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفج کی  بصن  اب  هارمه   p1 prime لای دنرب  برد  کج  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

86030597 نفلت دنیارف  لاطبا  بجوم  روتکاف  شیپ  یرارذگراب  مدع  ددرگ  دیق  روتکاف  شیپ  رد  الاک  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576919713 یتسپ :  دک  یرهطم ،  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86030597-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedProposeView.do?

method=showNeedDetailInfo&needId=2725695

86030597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انیس نبا  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 20 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم هیهت  اب  هارمه  ناتسرامیب  یدورو  برد  تیگ  هژورپ  لیمکت  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090223000028 زاین :  هرامش 

انیس نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انب لیمکت  یهدنایاپ و  سیورس :  مان 

کی 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 14 حبص  زا 7  طقف  هژورپ  زا  دیدزاب  تعاس.تسا  یمازلا  تمیق  تبث  زا  لبق  هژورپ  زا  دیدزاب  دات  ذخا  هلخادم و  عنم  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676549 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نابآ  ناتسوب 13  بنج  یلامش  ظفاح  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32289602-071  ، 32289601-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32280236-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه   p1  primep1 prime لای   لای دنرب   دنرب برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 7070

ناتسرامیب ناتسرامیب یدورو   یدورو برد   برد تیگ   تیگ هژورپ   هژورپ لیمکت   لیمکت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 89 ھحفص 58 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/03/01عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپوکسودنا نیبرود  ناونع : 

14015002 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسودنا یپوکسودنا نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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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 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

6347873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملق دادعت 7  هب  لماک  تاقلعتمو  یتسویپ  تتاصخشم  اب  هاگتسد   4 گم نیبرود 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585001101 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ملق  7 دادعت دشاب  یم  تسویپ  لماک  تاصخشم  - 

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

1401/12/15 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

+ دشابیم هزور  تسیب  تخادرپ  تسیمازلا +  روتکاف  شیپ  هئارا   + دشابیم هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هارو  بصن   :: 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

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedProposeView.do?

method=showNeedDetailInfo&needId=2726113

5223430-083 :: 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

ملق ملق دادعت  77   دادعت هبهب   لماک   لماک تاقلعتمو   تاقلعتمو یتسویپ   یتسویپ تتاصخشم   تتاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد   44 گمگم نیبرود  44   نیبرود ناونع : : ناونع 7373
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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 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

6347942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنل هارمه  هب   26m لسکیپ اگم  هتسب 6  رادم  نیبرود  رتمیلیم 6  4.9wide زنل هارمهب   26p هتسب رادم  نیبرود  ددع  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یضرف دک  ناریا   - یرتمیلیبم  wide3.6-16

1101091498000239 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
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622158

32264963-058 :: 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

wide3.6 -wide3.6 - زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب     2626 mm  لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   66 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   66 رتمیلیم   رتمیلیم 4.94.9widewide زنل   زنل هارمهب   هارمهب   2626 pp  هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع 66 ناونع : : ناونع
یضرف یضرف دکدک   ناریا   ناریا  - - یرتمیلیبم یرتمیلیبم   1616

7474
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6347983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب طقف  اهالاک  _ دشابیم ههام  هیوست 3  _ تسویپ لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت  قباطم  اهالاک  یمامت  هکبش  لباک  _ کر _ دراه _ ردروکر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طابترا سراپ  یتناراگ 

1101090930000251 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدیدارت دیشمج  هدننک  هضرع  عجرم   HIK VISION یتراجت مان   DS-7208LI لدم هلاناک  عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقتم 05131449938 سدنهم  ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ   ) 09381391491 ییایحی یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622273

38794468-051 :: 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

اباب طقف   طقف اهالاک   اهالاک __ دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست  33   هیوست __ تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یلیمکت   یلیمکت تاحیضوت   تاحیضوت قباطم   قباطم اهالاک   اهالاک یمامت   یمامت هکبش   هکبش لباک   لباک __ کرکر __ دراه دراه __ ردروکر ردروکر ناونع : : ناونع
طابترا طابترا سراپ   سراپ یتناراگ   یتناراگ

7575
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همیم ص )  ) دمحم ترضح  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 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

6348036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادن یباختنا  دک  ناریا  هب  یطبرو  تسویپ  لیاف  2 قبطاقیقد یشک  لباک  یارجاو  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092802000015 زاین :  هرامش 

همیم دمحم ص   ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 50  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز 09133043472 یوسوم  تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لحمرد  هژورپ  لماک  یارجا  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8351848481 یتسپ :  دک  دمحم ،  ترضح  راولب  همیم - همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45427966-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45427944-031 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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

6348084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک یشک لباک   لباک یارجاو   یارجاو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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هتسبرادم نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001359000044 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زاوها رصن  زاسهب  هدننک  هضرع  عجرم   40x50 cm داعبا یزلف  قرب  ولبات  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11G.P1B020OK دک  Nexans-Cat6 لدم  m 2 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLAE یتراجت مان   RG4 لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

کیناکم تعنص  سیس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  دروهر  یتراجت  مان   cm 16 زیاس هکبش  دنلگ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناریا کیرتکلا  ردیانشا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان   725838AF لدم یکیتسالپ  تسب  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دزی رون  زیرهم  نتراک   M 106 لدم  cm 8 عافترا  26x21 cm داعبا هفیدر  کی  یزلف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

شیک زادرپ  تینما  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  زادرپ  تینما  ناماس  هدنزاس  عجرم   SA6WE لدم راد  ترا  یهار  شش  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
کیرتکلا لضف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیمارس  لدم   m 2 میس لوط  هناخ  تشه  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   MMC یتراجت مان  یددع  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 2 لوط  PIGSC2OS2 لدم  SC دم لگنیس  یرون  ربیف  لیتگیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC

ددع 14 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ژارتم 2000 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدیدرگ و جرد  تسویپ  رد  قیقد  یلیمکت و  تاصخشم  ، یتسویپ کرادم  دادرارق و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  تسارح  دحاو  هرامش 03832423600  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  زیلانآ  لوادج  یراذگراب 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: 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

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

سراف قرب  یورین  دیلوت  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 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

6348388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طوبرم  کالب  تست  هاگتسد  راهچ  لیسنارفید و  هلر  هاگتسد  ود  ) یهاگورین کیرتکلا  تظافح  متسیس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناگنک یزاگ  هاگورین 

1101001324000086 زاین :  هرامش 
سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ طوطخ  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   NR Electric Co.Ltd هدنزاس عجرم   PCS-931 لدم یطخ  لیسنارفید  یتظافح  هلر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: 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

یتراظن6348120 نیبرود  هاگتسد  هس  تسویپ  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا 
رهش حطس  عطاقت  تهج 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

جرد6348128 نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20  دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هبهب طوبرم   طوبرم کالب   کالب تست   تست هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ وو   لیسنارفید   لیسنارفید هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد ودود   )) یهاگورین یهاگورین کیرتکلا   کیرتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( ناگنک ناگنک یزاگ   یزاگ هاگورین   هاگورین

7878

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6347864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  بوغرم -  یناریا   DVR 5MP Channell تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000995 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم  TONIV هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TONIV یتراجت مان   DVR 8ch TO-D-3863-5MP لدم لاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

یبجر یلع  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622011

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6347864  DVR شخپ طبض و  هحفص 65)هاگتسد  )  dvrdvr

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

لیاف6347983 رد  یلیمکت  تاحیضوت  قباطم  اهالاک  یمامت  هکبش  لباک  _ کر _ دراه _ ردروکر
طابترا سراپ  یتناراگ  اب  طقف  اهالاک  _ دشابیم ههام  هیوست 3  _ تسویپ

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاتیجید لاتیجید   DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979

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 " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: 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 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

6347727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابهپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000071 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
osmo pocket 2 combo لابمیگ نیبرود zenmuse h20t و   ، matrice 300 rtk داپهپ - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یروشک  ییامیپاوه  نامزاس  یوس  زا  تیاعف  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  هک  هدوب  قفاب  ناتسرهش  لیوحت  لحم 

.دریگ یم  تروص  یراک  زور  یط 20  دات  لیوحت و  زا  دعب  باسح  هیوست 
ییادهریم یاقآ   09132554216 سامت : هرامش 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31453662-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

دابهپ6347727 هحفص 67)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

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

دابهپ دابهپ دیرخ   دیرخ 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 89 ھحفص 67 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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

6348054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تسا  هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک  هباشم و  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  قیرح  افطا  نویماک  یرسارس  نادرگ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  اضما و  رهم و  یتسویپ 

1101091863001786 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  هدننک  هضرع  عجرم   SH1-3 باقع لدم   LED 24v نادرگ غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  هلمجزا  اه  هنیزه  هیلک  هباشم و  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  قیرح  افطا  نویماک  یرسارس  نادرگ  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223613-084  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

قیرح6348054 افطا  نویماک  یرسارس  نادرگ  هحفص 11)غارچ  قیرح  ( قیرح

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

روتارپا6348114 هب  متسیس  شزوما  دیامن  یتناراگ  ار  متسیس  لک  لماک  لاس  تسیابیم 2  تکرش 
دیامن یراذگ  راب  ار  متسیس  نیا  بصن  یراک  هموزر  دشابیم و  تکرش  هدهع  رب  هبعش 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک6348545 شوماخ  ردوپ  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6347701 مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا  هحفص 33)5  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح قیرح افطا   افطا نویماک   نویماک یرسارس   یرسارس نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ 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 :
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یسانش ناریا  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 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

6347995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین  دروم  لیاسو  مزاول و  هارمه  هب   canon یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  لماک و  تاعالطا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
1101003048000036 زاین :  هرامش 

یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 
روپ یواملیوس  یربک  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EOSX4KIT لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین  دروم  لیاسو  مزاول و  هارمه  هب   canon یساکع نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  لماک و  تاعالطا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یردیح  09194235269 سامت : 

یمساق یاقآ   09126193700 ینف :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت 

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622310

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یپوکسودنا6347707 نیبرود  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دابهپ6347727 هحفص 67)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

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

ملق6347873 دادعت 7  هب  لماک  تاقلعتمو  یتسویپ  تتاصخشم  اب  هاگتسد   4 گم هحفص 59)نیبرود 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اگم6347942 هتسب 6  رادم  نیبرود  رتمیلیم 6  4.9wide زنل هارمهب   26p هتسب رادم  نیبرود  ددع  6
یضرف دک  ناریا   - یرتمیلیبم  wide3.6-16 زنل هارمه  هب   26m لسکیپ

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنیزه هنیزه دشاب   دشاب یمیم   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   دادعت   دادعت وو   لماک   لماک تاعالطا   تاعالطا زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو وو   مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب     canoncanon  یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح

8282

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6347995 رد  دادعت  لماک و  تاعالطا  زاین  دروم  لیاسو  مزاول و  هارمه  هب   canon یساکع نیبرود 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  همیمض  تسویپ 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

یشک6348036 لباک  یارجاو  هتسبرادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6348084 نیبرود  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6348120 نیبرود  هاگتسد  هس  تسویپ  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا 
رهش حطس  عطاقت  تهج 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6347781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  هکبش (  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000047 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   INFORTREND یتراجت مان   A16E-G2130-4 لدم هکبش  تحت  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=3621821

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم هکبش (  (  هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد 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 :

زا 89 ھحفص 70 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6348116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000357000072 زاین :  هرامش 

کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak E630FDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ لصاح  سامت  دمحم  ناطلس  سدنهم  لاوس 09121028365 تروص  رد  تسا -  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  تسیمازلا - روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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=3622472

34173513-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6347781 ( تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  هکبش (  زاس  هریخذ  هحفص 70)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6348116 هریخذ  هحفص 70)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

لیاف6347983 رد  یلیمکت  تاحیضوت  قباطم  اهالاک  یمامت  هکبش  لباک  _ کر _ دراه _ ردروکر
طابترا سراپ  یتناراگ  اب  طقف  اهالاک  _ دشابیم ههام  هیوست 3  _ تسویپ

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 89 ھحفص 71 
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نوتسیب قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BSTN-1753-2522 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یرطاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6347812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلک امد و  جنس -  تبوطر  قرب -  ولبات  یزادنا  هار  قرب -  یاهلباک  هب  یهد  مظن   - اه کر  ددجم  شیارآ  ترا -  هاچ  یزاس  ون  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - کیتاموتا

1101050276000002 زاین :  هرامش 
ملاسا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دیلک امد و  جنس -  تبوطر  قرب -  ولبات  یزادنا  هار  قرب -  یاهلباک  هب  یهد  مظن  ( - چیئوس ود   ) اه کر  ددجم  شیارآ  ترا -  هاچ  یزاس  ون  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ملاسا هبعش  نالیگ -  ناتسا   - ) کیتاموتا

4389119358 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یعامتجا  نیمات  - دابآ فیلخ  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44261558-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44261558-013 :: 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

رورس6347672 یرطاب  هحفص 71)دیرخ  رورس  ( رورس

رورس رورس یرطاب   یرطاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دیلک دیلک وو   امد   امد جنس -  -  جنس تبوطر   تبوطر قرب -  -  قرب ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار قرب -  -  قرب یاهلباک   یاهلباک هبهب   یهد   یهد مظن   مظن  - - اهاه کرکر   ددجم   ددجم شیارآ   شیارآ ترا -  -  ترا هاچ   هاچ یزاس   یزاس ونون   ناونع : : ناونع
 - - کیتاموتا کیتاموتا

8686

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

6347812 - قرب ولبات  یزادنا  هار  قرب -  یاهلباک  هب  یهد  مظن   - اه کر  ددجم  شیارآ  ترا -  هاچ  یزاس  ون 
 - کیتاموتا دیلک  امد و  جنس -  تبوطر 

هحفص 71) رورس  ( رورس

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

هکبش6347849 هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هب6347975 طوبرم  یاهرورس  اهرتویپماک و  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متشه 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 17 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6347939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدمآ  تسویپ  رد  ینف  ماهتا  عفر  تهج  سامت  هرامش  دادعت و  تاصخشم ,  بآ : یامد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000704 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   QAE لدم امد  رگناشن  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ) متشه هاگشیالاپ  هیولسع  ات  لمح  هنیزه.تسا  هدمآ  تسویپ  رد  ینف  ماهتا  عفر  تهج  سامت  هرامش  دادعت و  تاصخشم ,  بآ : یامد  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یاه 20 و 21 ) زاف 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3617870

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ یامد   یامد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8787

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

6347972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

تسیمازلا 09123996352 یگنهامه 
1101096102001741 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   EUCHNER هدنزاس عجرم   SN01D558-M لدم یتعنص  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

این قفش  الیزان  هدننک  هضرع  عجرم   SQ715 لدم روسناسآ  ینارود  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 15 ناوت یباتهم  گنر   SMD یبابح فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

راک کیرتکلا   m 100 لوط  mm 8 رطق دیارلک  لینیو  یلپ   2x1/5 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هتسب عون   m 100 لوط  60227IEC 06 ISIRI 60706 حرط  mm^2 0/75 عطقم حطس  یسم  سنج   V 300-300 ژاتلو  1x0/75 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 

نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب  یدنب 
فالک 4 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
ناگیاش دوعص  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکو  یتراجت  مان  روسناسآ   DT36 یا هدرپ  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

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

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DT36DT36 یایا   هدرپ   هدرپ لسوتف   لسوتف ناشفا -  -  ناشفا قرب   قرب میس   میس  -  - SMDSMD  یبابح یبابح فرصم   فرصم مکمک   پمال   پمال روسناسآ -  -  روسناسآ ینارود   ینارود روسنس   روسنس یتعنص -  -  یتعنص چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع
روسناسآ روسناسآ

8888
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نارهت 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 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

6348041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس روسناسآ -  -  روسناسآ هعطق   هعطق درگزره   درگزره هکلف   هکلف یتیلاکاب -  -  یتیلاکاب یرارطضا   یرارطضا یچراق   یچراق پتسا   پتسا نتاب   نتاب شوپ   شوپ یندچ -  -  یندچ درگزره   درگزره هکلف   هکلف یلنوت - - یلنوت غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
 - - وزوسیا وزوسیا تنویماک   تنویماک ولج   ولج نیباک   نیباک هعطق   هعطق ینیس   ینیس یدالوف -  -  یدالوف لسکب   لسکب میس   میس  - - فرصم فرصم مکمک   پمال   پمال روسناسآ -  -  روسناسآ یلاتیجید   یلاتیجید دولروا   دولروا دربراک   دربراک   LCK4000LCK4000

یموینیمولآ یموینیمولآ تکاد   تکاد دیارپ -  -  دیارپ رنف   رنف کمک   کمک یکیتسال   یکیتسال ریگ   ریگ هبرض   هبرض

8989
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

.تسا یمازلا  یگنهامه 
یلیئاکیم 09123996352

1101096102001746 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نژیو تراجت  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   LIGHTING FIXTURE یتراجت مان  لدم 831192   W 75 ناوت یلنوت  غارچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
گنام نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   M40 روسناسآ یدالوف  تفش  هارمه  هب  یندچ  درگزره  هکلف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

عجرم تعنص  لماکت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش   TB5ET42 لدم یتیلاکاب  یرارطضا  یچراق  پتسا  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
قرب تعنص  لماکت  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

قیدص سابع  هدننک  هضرع  عجرم  رایش  لدم 6  روسناسآ  هعطق  درگزره  هکلف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هزاس الاک  دنرفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   MICELECT هدنزاس عجرم  روسناسآ  یلاتیجید  دولروا  دربراک   LCK4000 روسنس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   SPN یتراجت مان   12WE14 لدم  W 12 فرصم مک  پمال  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یناباصق همشچ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق   mm 10 زیاس یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

رتم 650 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یشخب سابع  هدننک  هضرع  عجرم   MPR-NKR لدم وزوسیا  تنویماک  ولج  نیباک  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
اپیاس نیمادنیا  رنف  کمک  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  رنف  کمک  یکیتسال  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یدهم رتسگ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   m 2 لوط  cm 10 زیاس یموینیمولآ  تکاد  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6348186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  ازجم  روطب 

1101093985010560 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید ژاریت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NG80A لدم  Beiben نویماک زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا ازجم  روطب  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی نهآ  هار  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 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

6348190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسداب لدم  نیزرد  روتوم  ژراش  رپوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000358 زاین :  هرامش 

دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW 550i وردوخ ژراش  وبروت  روسنس   F10 یقرب لماک  پمپرتاو  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  هدننک .  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب .  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: 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

بآ6347939 یامد  هحفص 73)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

میس6347972  - SMD یبابح فرصم  مک  پمال  روسناسآ -  ینارود  روسنس  یتعنص -  چیئوس  تیمیل 
روسناسآ  DT36 یا هدرپ  لسوتف  ناشفا -  قرب 

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

هکلف6348041 یتیلاکاب -  یرارطضا  یچراق  پتسا  نتاب  شوپ  یندچ -  درگزره  هکلف  یلنوت - غارچ 
مک پمال  روسناسآ -  یلاتیجید  دولروا  دربراک   LCK4000 روسنس روسناسآ -  هعطق  درگزره 

یکیتسال ریگ  هبرض  وزوسیا -  تنویماک  ولج  نیباک  هعطق  ینیس  یدالوف -  لسکب  میس   - فرصم
یموینیمولآ تکاد  دیارپ -  رنف  کمک 

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

یقرب6348186 زمرت  هحفص 73)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

وردوخ6348190 ژراش  وبروت  روسنس   F10 یقرب لماک  هحفص 73)پمپرتاو  روسنس  ( روسنس

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

وردوخ وردوخ ژراش   ژراش وبروت   وبروت روسنس   روسنس   F10F10 یقرب   یقرب لماک   لماک پمپرتاو   پمپرتاو ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 89 ھحفص 78 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52463744 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/19هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس مرالآ  اب  رپمآ  جنر 4  اب  رکیرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسیب قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BSTN-1752-2054 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KDT دنرب  POE تروپ چیئوسدیرخ 8  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6347773 هکبش  اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس مرالآ   مرالآ اباب   رپمآ   رپمآ   44 جنر   جنر اباب   رکیرب   رکیرب ناونع : : ناونع 9292

KDTKDT دنرب   دنرب   POEPOE  تروپ تروپ   88 چیئوسدیرخ   چیئوسدیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

میس6347972  - SMD یبابح فرصم  مک  پمال  روسناسآ -  ینارود  روسنس  یتعنص -  چیئوس  تیمیل 
روسناسآ  DT36 یا هدرپ  لسوتف  ناشفا -  قرب 

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

هکبش6347980 اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6348196 مرالآ  اب  رپمآ  جنر 4  اب  هحفص 78)رکیرب  چیئوس  ( چیئوس

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

6348437KDT دنرب  POE تروپ هحفص 78)چیئوسدیرخ 8  چیئوس  ( چیئوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیذغت6348078 عبنم  مر - دربردام - لانرتنیا - کسید  دراه  - سیک  ) هحفص 36)رتویپماک هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: 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

6347730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ   ) دوش هداد  ددع 

1101030458000199 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   12FXS لدم هلاناک  ادص 12  تراک  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  ددع  کی  یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ  )

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9494

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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یسانش ناریا  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 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

6347976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانش ناریا  داینب  یاه  شیامه  هرفن  نلاس 200  ریوصت  توص و  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  هحفص  لماک 3  تاعالطا 

1101003048000035 زاین :  هرامش 
یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   SP201 لدم رتیلپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یسانش ناریا  داینب  یاه  شیامه  هرفن  نلاس 200  ریوصت  توص و  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  هحفص  لماک 3  تاعالطا 

.دشاب یم  ریذپ  ناکما  یگنهامه  اب  نلاس  زا  دیدزاب  ناکما  زاین  تروص  رد 
یمساق یاقآ   09126193700 ینف :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  نفلت 

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622240

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دابهپ6347727 هحفص 67)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

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

یتوص6347730 هحفص 80)متسیس  توص  ( توص

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

لماک 63479763 تاعالطا  یسانش  ناریا  داینب  یاه  شیامه  هرفن  نلاس 200  ریوصت  توص و  زیهجت 
.دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  هحفص 

هحفص 80) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمیم همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هحفص   هحفص لماک  33   لماک تاعالطا   تاعالطا یسانش   یسانش ناریا   ناریا داینب   داینب یاه   یاه شیامه   شیامه هرفن   هرفن   2 00200 نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

9595

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

6347784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094779000045 زاین :  هرامش 

ورین هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP02L لدم  LCD روتینام اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1486613113 یتسپ :  دک  نامداددیهش ،  راولب  یاهتنا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88079400-021  ، 88590530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3621819

88590160-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام اباب   یصخش   یصخش هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 89 ھحفص 82 
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نامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 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

6347867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090787000018 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
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 100 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب رکذلا  قوف  یاهروتینام  آنمض  % دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نامرک  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ات  لاقتنا  لقن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
% دنشاب هلاسکی  لقادح  ربتعم و  یبتک و  همان  تنامض  یاراد 

7614656419 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  یالصم  یوربور  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728921-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622000

32728920-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنیا جنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 9797

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

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

6347913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هارمه  هب  رتویپماک  متیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257004217 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نالگرج زار و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ و تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشابیم - یدقن  تخادرپ  دشابیم - یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  دشابیم - هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا 

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

32623673-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622099

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک متیس   متیس ناونع : : ناونع 9898

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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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6347930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام .1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیاس 58  LED دنمشوه نویزیولت  .2

1101094143000072 زاین :  هرامش 
یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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 3 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
کینورتکلا انیم  رهم  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  انیم  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   DENAY یتراجت مان   K-58GFC لدم  in 58 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه الاک  یمامت  دکناریا  09123846513 .ههامکی هیوست   . تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و   . یتناراگ یاراد  ربتعم  دنرب  یناریا  امتح  اه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تیسا هباشم 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?

method=showNeedDetailInfo&requestId=3622144

66399551-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5858 زیاس   زیاس   LEDLED  دنمشوه دنمشوه نویزیولت   نویزیولت ..GDM-245 GN 2GDM-245 GN 2 لدم   لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام .. 11 ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 89 ھحفص 85 
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ 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

6347945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و هعلاطم  دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  یاهروتینام 50 هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب الاک  دک  ناریا  هباشم  .دوش  یراذگراب  اضما و 

1101093025000053 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

اضما رهم و  هعلاطم  دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  یعامتجا  نیمات  ع )  ) یلع ماما  ینامرد  زکرم  تهج  روتینام  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک یلیعامسا  یاقآ   09163459789 یدنواک ،  سدنهم  مناخ  سامت 09165272155  هرامش  .دوش  یراذگراب  و 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   2 020 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 89 ھحفص 86 
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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

6348060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدلگ ربتعم  یتناراگ  هدش +  جرد  دکناریا  لدم  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ  تسین -  لوبق  لباق  هباشم  دکناریا 

1101095549000787 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-226LN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  ینف و  دات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  زکرم  رادرابنا  هب  سانجا  هیلک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه 

هدش رکذ  یلصا  یتناراگ  اب  طقف 

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=3621756

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 10 110 1
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نارهت بلق  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 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

6348153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب دک 801  کچوک  زیاس  ددع و  گرب 20  زیاس  وشک  نودب  دک 818  کیتسالپانس  دنرب  یروتینام  ریز  تسا  هباشم  دکنایا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا ههام  6 هیوست ، ددع کچوک 20  زیاس  وشک 

1101030642001752 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یلقان دیون  هدننک  هضرع  عجرم  انص  کیتسالپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 6  لدم 801   20x30 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  هقبط  یروتینام 1  ریز  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام6347784 اب  یصخش  هحفص 82)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

جنیا6347867 هحفص 82)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6347913 هارمه  هب  رتویپماک  هحفص 82)متیس  روتینام  ( روتینام

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

زیاس 634793058  LED دنمشوه نویزیولت  .GDM-245 GN 2 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام هحفص 82)1. روتینام  ( روتینام

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

6347945in 20 زیاس  LED هحفص 82)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6348060LED عون هحفص 82)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

کقاطا6348066 دروم  هس  ثادحا  - cps هارمهب یتنیباک   tbs هاگتسیا لیمکت  دروم  لماش 5  یراذگاو 
کینوسارتکلا یاهروتنک  بصن  گنیروتینام و 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ددع ددع   2 020 کچوک   کچوک زیاس   زیاس وشک   وشک نودب   نودب   80 180 1 دکدک   کچوک   کچوک زیاس   زیاس وو   ددع   ددع   2 020 گرب   گرب زیاس   زیاس وشک   وشک نودب   نودب   818818 دکدک   کیتسالپانس   کیتسالپانس دنرب   دنرب یروتینام   یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 102102
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک6348153 کچوک  زیاس  ددع و  گرب 20  زیاس  وشک  نودب  دک 818  کیتسالپانس  دنرب  یروتینام  ریز 
ددع کچوک 20  زیاس  وشک  نودب   801

هحفص 82) روتینام  ( روتینام

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

تخاس6348383 ریز  هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا server room و  رمتسم  ینابیتشپ  تامدخ 
(LAN WAN)

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک6348036 لباک  یارجاو  هتسبرادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6348084 نیبرود  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6347770 اب  قباطم  لماک  تاصخشم  یساش (  نودب  تیگ  یتروف  لاوریاف  رازفا  مرن  سنسیال 
 ( تسویپ

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کناب6347792 یارب  یزکرم  کناب  لاتیجید  لایر  هژورپ  یزاس  ییارجا  هحفص 17)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6347840 هب  حرش  ءانما _  تایه  یصاصتخا  تاعالطا  لدابت  هاگرد  هعسوت  لیلحت و  هحفص 17)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ملق6347873 دادعت 7  هب  لماک  تاقلعتمو  یتسویپ  تتاصخشم  اب  هاگتسد   4 گم هحفص 59)نیبرود 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراجت6348364 ندعم و  تعنص ، ترازو  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6348474 یاه  رازفا  مرن  رد  مزال  تاعالطا  تبثو  GIS دک دقاف  کالما  هحفص 17)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جرد6348128 نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20  دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 2 آگهی)
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