
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  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

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

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1 11 1 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6767))

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

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

زا 72 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( 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  • 51

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

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 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000335 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:05عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353093 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  بطق  سلریاو  یاه  کنیل  هژورپ  یارجا  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مود بطق  سلریاو  یاه  کنیل  هژورپ  یارجا  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

مود  بطق  سلریاو  یاه  کنیل  هژورپ  یارجا  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 نامتخاس  شرتسگ  یاهنامتخاس  هعومجم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ناهفصا   ، 8174673441 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000334 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:05عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353111 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  بطق  سلریاو  یاه  کنیل  هژورپ  یارجا  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

علطم 09132630291 درف  هرامش  کی  بطق  سلریاو  یاه  کنیل  هژورپ  یارجا  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس یکشزپ  مولع  هاگشناد  شرتسگ  یاه  نامتخاس  هعومجم  بیرج  رازه  ناهفصا   ، 8174673441 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2

:: 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

مود مود بطق   بطق سلریاو   سلریاو یاه   یاه کنیل   کنیل هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

کیکی بطق   بطق سلریاو   سلریاو یاه   یاه کنیل   کنیل هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

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

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

زورما راگدای   :: عبنم هبنشاهچعبنم زور  تعاس 14:30   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353222 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما تاعالطا  تشادرب  رهش و  حطس  یضرا  کالما و  یزیمم  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15/000/000/000 روارب د : 

هام   12 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   750/000/000 نیمضت : 

کیتامروفنا  هبتر 5 
یهگ لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

میرک طابر  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ناجنسرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005076000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353471 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسرا  یرادرهش  هدنورپ  لیکشت  کرادم و  نکسا  یراذگاو  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  ناجنسرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا هدنورپ  لیکشتو  کرادم  نکسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 0105928376009  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت :  تاحیضوت 

18:00 تعاس : 1402/01/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( جع  ) یبونج رصع  یلو  نابایخ  ناجنسرا -  سراف -   ، 7376164987 یتسپ :  دک  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  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

تشادرب تشادرب وو   رهش   رهش حطس   حطس یضرا   یضرا وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

هدنورپ هدنورپ لیکشت   لیکشت وو   کرادم   کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نهآ بوذ  نداعم  شیوپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

pmzaco.com :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمأت  قیرط  زا  ار  چپ و ...  قرب ،  ظفاحم  کیتورکیم ،  کر ،  چیئوس ،  رتور ،  فیدر   12 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 210  36241412 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@pmzaco.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353672 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  رایس  تاطابترا  تکرش   IFARS و IPM رازفا مرن   site audit Update  ، ماجنا تیعضو ، حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

چپچپ قرب ،  ،  قرب ظفاحم   ظفاحم کیتورکیم ،  ،  کیتورکیم کرکر ،  ،  چیئوس ،  ،  چیئوس رتور ،  ،  رتور فیدر   فیدر   1212 ناونع : : ناونع 55

IFARSIFARS وو     IPMIPM  رازفا رازفا مرن   مرن   s ite  audit Updates ite audit Update  ، ، ماجنا ماجنا تیعضو ، ، تیعضو حالصا   حالصا وو     PMPM  هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یداصتقا هژیو  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراپ یژرنا 

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352845 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( GIS رلیوب و  ) ALSTOM دنرب لرتنک  متسیس  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر ) درایلیم  جنپ  هصقانم 5.000.000.000 ( رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف ، جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ ، یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، رهشوب ، ناتسا  کرادم : دانسا و  لیوحت   :: سردآ سردآ

07737295251 و 07737295250 --  077.3729.5144.5146 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: tender@mobinec.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  عقاو  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم 16عبنم تعاس  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-PN30 موق یتنآ  رتیل  دیرخ 6000  -1
 - ینت رلوپ 45  لدناب  بویت  دیرخ  - 2

.دنزاس یزاس  نیریش  دحاو   DCS متسیس  ACCESSORIES تازیهجت تاعطق و  دیرخ  - 3

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7559147127 الاک  روما  مج -  رجف  زاگ  شیالاپ  مج -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت - www.setadiran.ir-www.shana.ir- http:\iets.mpor.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
www.fajrjam.ir

077-31683153 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( GISGIS وو   رلیوب   رلیوب  )  ) ALSTOMALSTOM  دنرب دنرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

وو تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ - - 33 ینت -  -  ینت   4545 رلوپ   رلوپ لدناب   لدناب بویت   بویت دیرخ   دیرخ - - PN30-  2PN30-  2 موف   موف یتنآ   یتنآ رتیل   رتیل   60006000 دیرخ   دیرخ -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع
.دنزاس .دنزاس یزاس   یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS متسیس   متسیس   ACCESSORIESACCESSORIES تازیهجت   تازیهجت
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نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  خروم 1401/12/13  تعاس 10   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

زورما نارگاشامت   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353423 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  زا  یبایزرا : تاکاپ  یلکش  ییاشگزاب   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش یهار  نیب  نزخم  یرون  یاهجرب  نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  - 

کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت هناخریبد  نارهت  ناتسا  یبرغبونج  یافبا  یداتس  هزوح  یماظتنا  یورین  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  ناواو  کرهش  هواس  هداج  رتمولیک 22  نارهت   :: سردآ سردآ
یلخاد 136   02156172595

تکرش یاهدادرارق  رتفد  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب 

مان 88969737 تبث  رتفد   02141934 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092409000210 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:59هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353450 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هاگتسیا  کین 5  ورتکلا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هاگتسیا  کین 5  ورتکلا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,934,235,750 نیمضت :  غلبم 

10:30 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داشرا عطاقت  مایخ -  راولب   ، 9185837755 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ روتنک   روتنک دیرخ   دیرخ رهش -  -  رهش یهار   یهار نیب   نیب نزخم   نزخم یرون   یرون یاهجرب   یاهجرب نیبرود   نیبرود وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یراذگاو - : - : یراذگاو ناونع : : ناونع
کشخ کشخ تجتج   یتلوم   یتلوم

99

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش هاگتسیا   هاگتسیا   55 کینورتکلا   کینورتکلا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 72 ھحفص 9 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

RHP-7302507559-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMATIC FIELD PG M6 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  یفیک : یبایزرا  یراذگراب   - 1402/02/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لاسرا خروم 1402/04/11 -  تعاس 13  تاکاپ : یراذگراب   - 1402/02/20

: داهنشیپ

6352761 :: هرازه هرازه :: 1402/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک 31-98603-81-001 شوماخ  لوسپک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15411000000 دروآرب :

یهگآ مود  تبون  پاچزادعب  هصقانمدانسا  تفایردو  هصقانمرد  تکرش  تلهم  تسا  هدشن  پاچ  همانزوررد  نونکات  قوف  هصقانم  هکنیا  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارگ هصقانم  تسا  یضتقماذلدشاب  یم  مرتحم  نایضاقتم  هب  عیرس  یناسر  عالطا  تهجودشابیم  یبیرقتروکذم  یاهخیرات  هک  تسا  یهیدبدبای  یم  تیعطق 

.دنیامن هعجارم  یروضح  تروص  هب  تقو  عرسارد  هصقانمرد  تکرش  کرادم  تفایردو  یگدامآ  مالعا  تهج 

نویسیمک هناخریبد  فکمه - هقبط  - تیریدم نامتخاس  - نوراکزاگو تفن  یرادرب  هرهب  تکرش  - نوراک یتعنص  هیحان  - زاوها  :: سردآ سردآ

06132249806 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SIMATIC FIELD PG M6SIMATIC FIELD PG M6 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  رشن  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  ناونع  رد 4  لیذ  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم یلخاد  ناگدننک  دیلوت   ) PLATE GASKET FKM (VITON),P/F" HISAKA"PLATE,HEATEXCHANGER 284-MODEL:UX-996-KNUPL - 

( دنشابیم دات 
لحم رد  گیفناک  بصن و  هارمه  هب  دیدجت  لایرتم  هیلک  اب  رلرتنک  وکسیس  دنرب Cisco و   Outdoor یاف یاو  تازیهجت  - 

یهاگراک تالآرازبا  - 
FLANGE W.N. RTJ TYPE - 

دش دهاوخ  مالعا  یلام  تاکاپ  تفایرد  ماگنه  تکرش  همان  یفرعم  هئارا  یازا  رد  ابقاعتم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  لیمیا   subject رد اضاقت  هرامش  رکذ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: Bafzali@mpc.irسکف 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  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یفیک یبایزرا   ) مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / 108  - 33  / 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش تیاغل  خروم 1401/12/10  تعاس 9  زا   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353289 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  یفیک : یبایزرا  تکاپ  شیاشگ   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 14  داهنشیپ : تئارق   - 1402/01/20

ملاعنمکرت هراوهام  یناسر  لانگیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.000.000 دانسا : دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اکیرمآ رالد  ای 5.000  لایر   2.300.000.000 نیمضت :

دیرخ تیریدم  مراهچ  هقبط  مج  ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا  نابایخ  یو  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع  یلو  نابایخ  نارهت   ، دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
الاک روما  لک  هرادا  یجراخ 

22167053 :: 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

FLANGE W.N. RTJ TYPEFLANGE W.N. RTJ TYPE یهاگراک -  -  یهاگراک تالآرازبا   تالآرازبا  -  - CiscoCisco  دنرب دنرب   OutdoorOutdoor  یاف یاف یاو   یاو تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع 1313

هراوهام هراوهام یناسر   یناسر لانگیس   لانگیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FC-FC-SFP 1.25G 1550NM 60KM-SFP 1.25G 1550NM 40KM یرون روتکناک  لماش  هصقانم  ناونع   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SFP 1.25G 1550NM/1310NM 10KM IC

SFP HUW 1.25G 1550NM 80KM

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هژورپ6353093 یارجا  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
مود بطق  سلریاو  یاه  کنیل 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هژورپ6353111 یارجا  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
کی بطق  سلریاو  یاه  کنیل 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نزخم6353423 یرون  یاهجرب  نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  یراذگاو - :
کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  رهش -  یهار  نیب 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

چپ6353660 قرب ،  ظفاحم  کیتورکیم ،  کر ،  چیئوس ،  رتور ،  فیدر  هحفص 5)12  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6353672 مرن   site audit Update  ، ماجنا تیعضو ، حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FC-FC-SFP 1 .25G 1550NM 60KM-SFP 1 .25G 1550NM 40KM SFP 1 .25GFC-FC-SFP 1 .25G 1550NM 60KM-SFP 1 .25G 1550NM 40KM SFP 1 .25G یرون   یرون روتکناک   روتکناک لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   55 ناونع : : ناونع
1550NM/1310NM 10KM IC SFP HUW 1 .25G 1550NM 80KM1550NM/1310NM 10KM IC SFP HUW 1 .25G 1550NM 80KM

1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1001097166000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 10  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش کی  هقطنم  حطس  یکیفارت  تازیهجت  ضیوعت  یروآ و  عمج  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 3.279.950.000  تمیق 

هام ارجا 12  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000376 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353138 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  10/500/000/000 درورب :  رهش  حطس  رد  یسرجوین  یارجا  لمح و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   525/00/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دروارب : 

جرک یرادرهش  متفه  هقبط  لالب -  رولب  دیحوت -  نادیم  جرک -   :: سردآ سردآ

026-35892421 :: نفلت www.setadiran.ir- www.karaj.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353221 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   6 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک  دصرد 113500  دیفس 90  ماف  دصرد و  درز 10  ماف  درس  یکیفارت  گنر  - 1

مرگ  ولیک  درس 60575  یکیفارت  گنر  رد  هددافتسا  تهج  دیبسالگ  - 2
رتیل  درس 12500  یکیفارت  گنر  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  - 3

مرگ  ملیک  اه 5000  گنر  یمامت  یزلف  ینتب و  حوطس  یزیمآ  گنر  تهج  یتعنص  دیکلآ  گنر  - 4
رتیل  یتعنص 1000  رنیت  - 5

مرگ ولیک  اهگنر 2200  یمامت  ردوپ  اب  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  - 6

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینمیا میرح و  هرادا  یقرش -  ناجیبرذآ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هراا  نمتخاس  نهآ -  هار  نادیم  زیربت -   :: سردآ سردآ

نایربکا 0914915466 یاقا  :: 04134457793-4 و  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج دیبسالگ   دیبسالگ - - 22 مرگولیک   مرگولیک   1 135001 13500 دصرد   دصرد   9090 دیفس   دیفس ماف   ماف وو   دصرد   دصرد   1010 درز   درز ماف   ماف درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   66 ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص دیکلآ   دیکلآ گنر   گنر - - 44 رتیل   رتیل   1250012500 درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج رنیت   رنیت مرگ  33 - - مرگ ولیک   ولیک   6057560575 درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ردرد   هددافتسا   هددافتسا

ردوپ ردوپ اباب   یئزج   یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر - - 66 رتیل   رتیل   10001000 یتعنص   یتعنص رنیت   رنیت - - 55 مرگ   مرگ ملیک   ملیک   50005000 اهاه   گنر   گنر یمامت   یمامت یزلف   یزلف وو   ینتب   ینتب حوطس   حوطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج
مرگ مرگ ولیک   ولیک   22002200 اهگنر   اهگنر یمامت   یمامت

1818

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353269 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  یرضخ  نیاق –  دنجریب –  روحم  لیردراگ )  یزلف (  یاه  ظافح  یزاسهب  حالصا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  یرضخ  نیاق –  دنجریب –  روحم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   875,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

13:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  نابایخ  شبن  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یداصتقا 411451918139 دک  یلم 14003232766  هسانش  یتسپ 9717833115  دک   056  - 32342137-9 نفلت :  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/167 :: د / یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353484 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  10/000/000/000 دروارب :  رهش -  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هشیدنا رهش  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم لیردراگ )  )  لیردراگ یزلف (  (  یزلف یاه   یاه ظافح   ظافح یزاسهب   یزاسهب وو   حالصا   حالصا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 19  تیاغل  خیرات 1401/12/07  حبص  تعاس 11  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/9

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353139 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   8 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  درایلیم  ناتسا 8  حطس  ینف  هینبا  تاریمعت  -1

لایر  درایلیم   14 دروارب :  ناتسا  روطیش  کشوک -  قفاب -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  -2
لایر  درایلیم   40 دروارب :  دیبسالگ  گنر و  دیرخ  - 3

لایر  درایلیم  نیگنس 20  همین  تاعطق  دیرخ  - 4
لایر  درایلیم  درواربدزی 18  یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  - 5

لایر   191/143/890/499  : دروارب دزی  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یبناج  یلصا و  نامتخاس  ثادحا  -6
لایر  درایلیم   260 دروارب :  ناناپوچ  تمس  هب  هزوح  یاهتنا  دبیم  ناکدرا -  یقرش  یدنبرمک  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 7

لای 63/685/615/682 ر  دروارب :  کباتا  دابآرضخ  دزیروحم  تلافسآ  شکور  ضیرعت و  یزاسهب و  تایلمع  - 8

یهگ  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدم 6-12-1-5-4

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

نزخم6353423 یرون  یاهجرب  نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  یراذگاو - :
کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  رهش -  یهار  نیب 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا6353450 زاگ  تکرش  هاگتسیا  کینورتکلا 5  تازیهجت  بصن  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

-- 44 دیبسالگ   دیبسالگ وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ روحم  33 - - روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب -- 22 ناتسا   ناتسا حطس   حطس ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   88 ناونع : : ناونع
-- هار  77 هار سیلپ   سیلپ هاگرارق   هاگرارق یبناج   یبناج وو   یلصا   یلصا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا -- 66 یزکرم   یزکرم هناخرادهار   هناخرادهار نامتخاس   نامتخاس یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه - - 55 نیگنس   نیگنس همین   همین تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ

یروحم یروحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   ضیرعت   ضیرعت وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع - - 88 یقرش   یقرش یدنبرمک   یدنبرمک تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل

2 12 1
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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

6352860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نامزاس  تراظن  تحت  زکارم  تاسسوم و  زوجم  رودص  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001685 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  تراظن  تحت  زکارم  تاسسوم و  زوجم  رودص  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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

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

نامزاس نامزاس تراظن   تراظن تحت   تحت زکارم   زکارم وو   تاسسوم   تاسسوم زوجم   زوجم رودص   رودص هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 72 ھحفص 17 
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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

6352862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یزاجم  شزومآ  هناماس  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001693 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  یزاجم  شزومآ  هناماس  رازفا  مرن  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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

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

یزاجم یزاجم شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 72 ھحفص 18 
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بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تاعالطا  یروانف  رازفا ،  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآودنایم هقطنم 

1201093030000002 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358660-044  ، 45358652-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6352963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  یحارط  یریوصت   - یراتشون لمعلاروتسد  نیودت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000139 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/12/15  ( PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یزردوگ و  یاقآ   66643344 ای ینیسح  یاقآ   66618650 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش 

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

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 2424

 . . تسویپ تسویپ یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط یحارط   یحارط یریوصت   یریوصت  - - یراتشون یراتشون لمعلاروتسد   لمعلاروتسد نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 72 ھحفص 19 
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روظنم هب   GIS هداد هاگیاپ  رد  ناتسلگ  ناردنزام و  عیزوت  قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  طوطخ و  یقوقح  تاعالطا  دورو  یروآ و  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناکم تاعالطا  هناماس  رد  یقوقح  هیال  داجیا 

1101001224000450 زاین :  هرامش 
ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/12/10 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاقتنا لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ وو   طوطخ   طوطخ یقوقح   یقوقح تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یروآ   یروآ عمج   عمج 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 72 ھحفص 20 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  هب  طوبرم  یدربراک  شزومآ  هسراپ و  تاریمعت  یرادهگن و  رازفا  مرن  زا  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ع)  ) نیسح ماما  عماج  هاگشناد  یکیتسجل 

1101004340000756 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسک  هیلک  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راکنامیپ  اب 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33592211-076 :: 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

تقرس6352856 مالعا  ریگدزد  متسیس  تازیهجت  هحفص 21)تسیل  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاه یاه شهوژپ   شهوژپ وو   تاعلاطم   تاعلاطم زکرم   زکرم هبهب   طوبرم   طوبرم یدربراک   یدربراک شزومآ   شزومآ وو   هسراپ   هسراپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
هاگشناد هاگشناد یکیتسجل   یکیتسجل

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 72 ھحفص 21 
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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

52450808 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دراد ویشرآ  ) لرتنک تینوی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6352856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  اب  ربارب  تقرس  مالعا  ریگدزد  متسیس  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000493 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ریژآ یزکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ریژآ  یزکرم  هدنزاس  عجرم  گناب  یتراجت  مان   Bang-2576 لدم  zone 128 تقرس مالعا  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ اضما  رهم و  ) دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  هارمهب  اهب  مالعتسا  گرب  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 2828

تقرس تقرس مالعا   مالعا ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل 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 72 ھحفص 22 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  ویارد /  پات  تاعطق  یاضاقت 0130452  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010612 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رثوک  تعنص  نایک  هدننک  هضرع  عجرم  نایک  یتراجت  مان   Isolated Transformer لدم  KVA 10 ناوت یکیرتکلا   UPS الاک :  مان 

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   micro switch BZ2RW84 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
رگشخرچ هدننک  هضرع  عجرم   SELECTOR LEVER یتراجت مان   S6-90 زنب نویماک  سکبریگ  دربراک  هعطق  مرها  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

رادیف ورتپ  هدنزاس  عجرم  گنیتیف  ورتپ  یتراجت  مان   TE40 SW لدم  bar 210 راشف  in 11/2 زیاس  A105 دالوف سنج  یوق  راشف  یشوج  هلول   T یهار هس  الاک :  مان 
مئاق رادیف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مئاق 

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

هضرع عجرم   INDICATION MOTOR یتراجت مان   V 220 ژاتلو  w 120 ناوت  new motor لدم موینیمولآ  ینک  نیچ  نیشام  لماک  یکیرتکلا  روتوم  الاک :  مان 
نایناریا ندنس  عیانص  هدننک 

تس 4 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   power valve EVEX1300-02F تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
DCEM2100 DUAL PASS هدنزاس عجرم   STAKGARD-TRIBO ELECTRIC INDICATIVE DUST MONITOR لدم یتعنص  شیاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

ناتیزر هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MONITOR
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  ویارد /  پات  تاعطق  یاضاقت 0130452   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویارد ویارد پات   پات تاعطق   تاعطق یاضاقت   یاضاقت 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 72 ھحفص 23 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ لرتنک  یکدی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006710 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ولبات سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   VOLTMETER یتراجت مان   110AC0-400V لدم یکیرتکلا  ییولبات  رتم  تلو  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764987-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک یکدی   یکدی 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 72 ھحفص 24 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6352744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  قیرح  افطا  نالعا و  تازیهجت  مالقا  متیآ   18 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هدنشورف /

1101093035001013 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 2,655 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  قیرح  افطا  نالعا و  تازیهجت  مالقا  متیآ   18 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  ربتعم / شورف  زا  سپ  تامدخ 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093907000016 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقبط یرادا 11  نامتخاس  کی  یارب  قیرح  مالعا  متیبس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  هرامش 309، ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا متیآ   متیآ   1818 ناونع : : ناونع 3232

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس 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 72 ھحفص 25 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622046
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dubdvgg3j85bd?user=37505&ntc=6352744
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6352744?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3627739
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9nsb5mrvpazzx?user=37505&ntc=6353048
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353048?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاه  هاگتسیا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000197 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ فجن  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دود دود وو   یترارح   یترارح یاهروتکتد   یاهروتکتد ییامناج   ییامناج وو   بصن   بصن وو   یشک   یشک میس   میس -- یشک یشک تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 3535

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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قبط سانجا  ) دوش ماجنا  امتح  لحمرد  هیلوادیدزاب  دودو - یترارح  یاهروتکتد  ییامناجو  بصنو  یشک  میس  - یشک تکاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش ماجنا  تسویپ  دادرارق  قبط  تمدخو  تسویپ  تسیل  تاصخشم 

1101091559000012 زاین :  هرامش 
دابا فجن  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SMARTY لدم نامتخاس  لخاد  قیرح  مالعا  رشلف  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سیدرپ متسیس  ایاس  هدننک  هضرع  عجرم   HUNSEC یتراجت مان   S0723 لدم رطخ  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  الاک :  مان 

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

وفسنارت ناریا  شورف  زا  سپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  روتامروفسنارت  دربراک   thermowell لدم هعطق  جنس  ترارح  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   D8R لدم رزودلب   V 12 هب  V 24 ژاتلو هعطق  لدبم  الاک :  مان 

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

نایرکف زیبماک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SUPER FLOWER یتراجت مان   SF SERIES لدم  W 450 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  APD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  کیرتکلا  وتف  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دزی درواهر  کینورتکلا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SYNCOLN یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک   S27 لدم ترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زربلا قرب  لباک  تکرش  زا   km 1 هرقرق  mm 50 قرب لباک  لماک  رطق   kV 6/6-3 ژاتلو  3x70 RM/16 mm^2 عطقم حطس   N2XSEY عون قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل تاصخشم  قبط  سانجا  ) دوش ماجنا  امتح  لحمرد  هیلوادیدزاب  دودو - یترارح  یاهروتکتد  ییامناجو  بصنو  یشک  میس  - یشک تکاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( طیحماب یراگزاس  سانجا  ) .دوش ماجنا  تسویپ  دادرارق  قبط  تمدخو  تسویپ 

8514615587 یتسپ :  دک  جارعم ،  تسب  نب  شبن  یقرش - ماما  دابآ - فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42611295-031  ، 42641021-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42611295-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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 :
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  چیوس -  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000069 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  چیوس -  رورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  سنارفنک  بو  هاگتسد  سنارفنک و 6  وئدیو  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000217 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVER هدنزاس عجرم   AVER یتراجت مان   Vc540 لدم یا  هفرح  مک  بو  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  ملق  ود  لک  عمج  ، یداهنشیپ تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  الاک  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

.تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک بوبو   هاگتسد   هاگتسد   66 وو   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 72 ھحفص 29 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3627539
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jqqrn7x6ysvj3?user=37505&ntc=6352956
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6352956?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6353051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش قرب و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003146000014 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

دنرب رکذ  اب  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن یاقآ   09171062161 سانشراک نفلت  ددرگ -  خساپ  تسویپ  سانجا 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   قرب   قرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3838

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

یبرغ ناجیابرذآ  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

6353058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیسو هاگتسد  کی  مادکره  زا  دیفس  هایسرتنیرپ و  یگنر و  رتنیرپ  ، تعرسرپرنکسا ، رتنیرپ ، وکسیس رتور  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  ود  رتویپماک  لماک 

1101001221000327 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WR542G لدم هنایار  عون  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس وو   هایسرتنیرپ   هایسرتنیرپ وو   یگنر   یگنر رتنیرپ   رتنیرپ ،، تعرسرپرنکسا تعرسرپرنکسا ،، رتنیرپ رتنیرپ ،، وکسیس وکسیس رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

6353064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  راکروتسدو  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000310 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-96 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 96  چپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6353413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000413 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 ee هدر   هدر کجکج   نوتسیک   نوتسیک اباب   دلیش   دلیش نودب   نودب تروپ   تروپ   9696 لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 4040

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4141

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

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

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

... p101-6*10gbase lan/wan-lpuf-120 یواوه رتور  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمخفا  36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( DROP CABLE 1*12 SM رک (  رادراهم 12*1  ییاوه  پاراد  یرون  ربیف 

یرتم )  یاه 4000  هرقرق  رد  رک (  یکاخ 12  یرون  ربیف  یرتم )  یاه 400  هرقرق  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

p10 1 -6* 10gbase lan/wan- lpuf- 12 0p10 1 -6* 10gbase lan/wan- lpuf- 12 0 یواوه   یواوه رتور   رتور ناونع : : ناونع 4242

ردرد رکرک (  (    1212 یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف یرتم )  )  یرتم   400400 یاه   یاه هرقرق   هرقرق - - ( ( DROP CABLE 1* 12  SMDROP CABLE 1* 12  SM رکرک (  (    11 ** 1212 رادراهم   رادراهم ییاوه   ییاوه پاراد   پاراد یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع
 ( ( یرتم یرتم   40004000 یاه   یاه هرقرق   هرقرق

4343

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

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

1059 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهم نودب  ییاوه  رک  یرون 24  ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهم راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه رکرک   یرون  2424   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یواوه یواوه لباک   لباک ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یا  هداج  یامورت  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسیل  هعلاطم  زا  سپ  هدیدرگ ، هئارا  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  تمدخ  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن مادقا  روکذم  تاصخشم 

1101095269000001 زاین :  هرامش 
نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یا  هداج  یامورت  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
تعاس رفن  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  رد  هدش  مالعا  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یربهار و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193713111 یتسپ :  دک  امورت ،  تاقیقحت  زکرم  انیسروپ - ینامرد  شزومآ  زکرم  وجمان -  نابایخ  تشر -  نالیگ - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311472-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33311472-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6353676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا قبط  دزی  هاگشناد  تارباخم  هکبش  یاه  تخاس  ریز  تارباخم و  نفلت و  زکارم  هلاسکی  یربهار  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101004270000065 زاین :  هرامش 
دزی هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روجم تارباخم  هیداحتا  فنص  زا  نینچمه  دشاب و  هتشاد  ار   samsung office serve و selta نفلت زکارم  یگدنیامن  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  اضما و  رهم و  دانسا  .دوش  لیمکت  زیلانآ  لودج  جرد و  یداهنشیپ  مرف  رد  تمیق  .دشاب  هتشاد  ار  یتارباخم  یاه  متسیس  دیرخ  یرادهگن و 

8915818411 یتسپ :  دک  شهوژپ ،  راولب  هاگشناد  راولب  هیئافص  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31232222-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38211829-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا دادعت   دادعت تلبت -  -  تلبت دادعت   دادعت ینزوس -  -  ینزوس رگپاچ   رگپاچ دادعت   دادعت یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ دادعت   دادعت روتینام - - روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 4646

هاگشناد هاگشناد تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش یاه   یاه تخاس   تخاس ریز   ریز وو   تارباخم   تارباخم وو   نفلت   نفلت زکارم   زکارم هلاسکی   هلاسکی یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4747

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VDSL تینوی دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6352860 تراظن  تحت  زکارم  تاسسوم و  زوجم  رودص  هناماس  زا  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6352895 تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  هحفص 16)نامیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6352912 نیبورد  هحفص 41)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دود6353623 یترارح و  یاهروتکتد  ییامناج  بصن و  یشک و  میس  - یشک هحفص 24)تکاد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نژویف نژویف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

VDSLVDSL تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/09هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مالعتسا نیا  کرادم  دانسا و  تفایرد   1401/12/16 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

خروم 16/12/1401 هبنشراهچ  زور  تعاس 12  ات  رثکادح  ار  کرادم  نآ  لیمکت  و 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم 1401/12/16عبنم داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352745 :: هرازه هرازه 1401/12/20دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخشا هیلک  تسا ،  دنمشهاوخ  .دیامن  مادقا  تسویپ  تاصخشم  اب  یکیفارت  مئالع  بصن  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  جنپ  هقطنم  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش تاصخشم  هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب و  داتس  هناماس  رد  خیرات 16/12/1401  ات  خیرات 09/12/1401  زا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  لقادح  یقوقح  ای  یقیقح و 

(5948760  ) .ددرگ مادقا  تاررقم  ربارب  یرادرهش  حالص  هفرص و  تروص  رد  ات  ، هئارا جنپ  هقطنم  یرادرهش  یاهدادرارق  دحاو  هب  ًاروضح  ار 
لایر دروآرب 1.855.000.000  یکیفارت -  مئالع  بصن 

راک ماجنا  نسح  % 10 ینوناق :  روسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هئارا زا  سپ  دادرارق  نایاپ  رد  دیامن و  یم  یرادهگن  تناما  هب  دوخ  دزن  رسک و  همیب  ناونعب  باسحلا  یلع  تروصب  لداعم 5 % تخادرپ  ره  زا  امرفراک   : همیب

 . دش دهاوخ  درتسم  دادرارق  فرط  یوس  زا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زا  همیب  باسحاصافم 
لایر غلبم 000/000/000/10  هب  یرادرهش  طسوتم  تالماعم  یلعف  فقس  زا  رتالاب  زین  ررقم و  دعوم  زاسپ  هدشتفایرد  ایو  مهبم  شودخم ، طورشم ، یاهداهنشیپ  هب 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

:: سردآ سردآ

:: نفلت vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

8/32076 هرامش :  :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zone8.mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352760 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

8 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تیاده  یناسر و  عالطا  ینمیا  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 5050

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   یناسر   یناسر عالطا   عالطا ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

6352980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ وروشاه  تسیا و  طخ  هدایپ و  رباع  طوطخ  ریگتعرس و  صوصخم  نورکیم  تماخض 3000  اب  ییزج  ود  گنر  اب  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا قبط  دیفم )  حطس  ساسا  رب  یلوط (  درس  یشک 

1101094325000145 زاین :  هرامش 
ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

 . تسا ریذپ  ناکما  ناهفصا  یرادرهش  یلام  لحارم  ماجنا  سانشراک و  دات  زا  سپ  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32108821-031  ، 32228373-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ وروشاه   وروشاه وو   تسیا   تسیا طخطخ   وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ وو   ریگتعرس   ریگتعرس صوصخم   صوصخم نورکیم   نورکیم   30003000 تماخض   تماخض اباب   ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا قبط   قبط دیفم )  )  دیفم حطس   حطس ساسا   ساسا ربرب   یلوط (  (  یلوط درس   درس یشک   یشک

5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6352996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زودرون زکرم  دازآ  هقطنم  هدودحم  رد  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000385 زاین :  هرامش 

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

رتمولیک 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتمولیک 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ذخا  هتفس )  ای  کچ   ) یکناب نیمضت  مالعتسا  رد  یداهنشیپ  غلبم  لک  دصرد  غلبم 10  مالعتسا  هدنرب  زا  .دوش  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناطس 09143914104

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

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زودرون زودرون زکرم   زکرم دازآ   دازآ هقطنم   هقطنم هدودحم   هدودحم ردرد   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5353

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

6353202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس یا  هبرگ  مشچ  بصن  لمح و  هیهت ، زاتمم و  یئزج  هس  گنر  اب  یتلافسآ  ریگتعرس  یزیمآ  گنر  یارجا  لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هفرطود یکیتسالپ  یا  هبرگ  مشچ  هفرطود و  یموینیمولآ 

1101096188000009 زاین :  هرامش 
دهشم ناتسرهش  دابا  تمه  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 215 دادعت : 

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

رالوس یا  هبرگ  مشچ  بصن  لمح و  هیهت ، زاتمم و  یسم  دیفس و  یئزج  هس  گنر  اب  یتلافسآ  ریگتعرس  یزیمآ  گنر  یارجا  لمح و  هیهت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هفرطود یکیتسالپ  یا  هبرگ  مشچ  هفرطود و  یموینیمولآ 

9149149753 یتسپ :  دک  دابآ ،  تمه  یرایهد  دهشم  ناتسرهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420257-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32420257-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت وو   زاتمم   زاتمم یئزج   یئزج هسهس   گنر   گنر اباب   یتلافسآ   یتلافسآ ریگتعرس   ریگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
هفرطود هفرطود یکیتسالپ   یکیتسالپ یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ وو   هفرطود   هفرطود یموینیمولآ   یموینیمولآ

5454
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6352781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کچوک لاتیجید  یوزارتددع  کی   + هاگتسد یلیر 1 برد  هدیبوک  خیس  تهج  ضرع 3 یرتم  2 افترا ینیرتیو  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

1101003292000341 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تجح هدننک  هضرع  عجرم  یناخ  هلا  تجح  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  لدم 2536   Lit 400 تیفرظ هداتسیا  ینیرتیو  لاچخی  الاک :  مان 
یناخ هلا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابربتعم یتناراگ  یارادددرگ  تسویپورداصروتکاف  شیپ 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88651191-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کچوک کچوک لاتیجید   لاتیجید یوزارتددع   یوزارتددع کیکی    + + هاگتسد هاگتسد 11 یلیر   یلیر برد   برد هدیبوک   هدیبوک خیس   خیس تهج   تهج ضرع  33 ضرع یرتم   یرتم 22 افترا افترا ینیرتیو   ینیرتیو لاچخی   لاچخی 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 72 ھحفص 41 
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6352854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط   EN-NVR8325-4K2 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد  لدم MS-C2866-X4TPA و  ناوخ  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ  ) مالعتسا یهگآ 

1101094734000399 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف یراذگراب  هب  تبسن  سپسو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  لک  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  یاه 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45226989-031 :: 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

ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو     MS-C2866-X4TPAMS-C2866-X4TPA  لدم لدم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ 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 72 ھحفص 42 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622726
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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

6352881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  رتم )  2135 یرتم (  هقلح 305  تست 7 اب  تک 6  نوسکن  هکبش  لباک  تیال و  ماو  نیبرود  ددع  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1201005014000332 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

هب لیوحت  لاسرا.دشابیم و  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  .تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  - 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد رتم -   - ددع  1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ.دوش  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  ، یداصتقا دک  ، یمسر همانزور  .دشابیم  یمازلا  گولاتاک  هنومن و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201220-021  ، 88201000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ تمحر  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون 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

6352912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لباک   لباک وو   تیال   تیال ماو   ماو نیبرود   نیبرود ددع   ددع   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

هتسبرادم هتسبرادم نیبورد   نیبورد نیمات   نیمات 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 72 ھحفص 43 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedProposeView.do?method=showNeedDetailInfo&needId=2729358
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تسویپ مالعتسا  قبط  هتسبرادم  نیبورد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ اضما  رهم و  مالعتسا  گرب  ود  ره 
1101097347000002 زاین :  هرامش 

دابانگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  ناخ  هتالک  / دابا تمحر  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
می یقرب  تاسیسات  یراکنامیپ  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   V 400 ژاتلو  ODT لدم یناراب  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع  3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70014   50x60x58 cm داعبا  cm 60 قمع تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   NETLAND یتراجت مان  هرقرق   SFTP لدم  m 500 لوط  indoor CAT6 سپ کولف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هرقرق  1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  تراجت  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ابیشوت  یتراجت  مان   TB 1 تیفرظ  10EA لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIGO WAVE هدنزاس عجرم   match 5n لدم  GHz 5/8 سناکرف ویدار  نتنآ  الاک :  مان 
ددع  2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   G800-D لدم تروپ  تشه  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

رهش دنمشوه 
هاگتسد  6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAN یتراجت مان   F802-PGS لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-K01 لدم لاتیجید  هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلصا ددع -  20 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دابانگ یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  قبط  هتسبرادم  نیبورد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ اضما  رهم و  مالعتسا  گرب  ود  ره 

9695195111 یتسپ :  دک  دابا ،  تمحر  یاتسور  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287319-515  ، 57257434-515 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57257434-515 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

زا 72 ھحفص 44 

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


یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لیوحت  پملپ  یتسیاب  الاک  - تسیمازلا الاک  تلاصا  گرب  - رتویپملاک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092258000162 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد یزادنا  هار  بصن  لیوحت ، - هلاس 5 شورف زا  سپ  تامدخ  هلاس و  1 یتناراگ - تسیمازلا امرفراک  تسویپ  تادنتسم  اب  ناگدنشورف  تاداهنشیپ  لماک  تقباطم  - 

- تسیمازلا تکرش  نیا  لحم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساربتعم یکناب  همان  تنامضاب  تخادرپ  شیپدصرد  25 ذخا.تسا هامکی  ، الاکداتو لاسرا  ، یمسرروتکافذخازا سپالاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047338-051  ، 37047000-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37680766-051 :: 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

ددرگ ددرگ لیوحت   لیوحت پملپ   پملپ یتسیاب   یتسیاب الاک   الاک -- تسیمازلا تسیمازلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا گرب   گرب -- رتویپملاک رتویپملاک تازیهجت   تازیهجت 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 72 ھحفص 45 
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ناتسرواجهق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یریوصت  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091451000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناتسرواجهق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8376113434 یتسپ :  دک  شورس ،  نابایخ  - ناتسرواجهق ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

93577615-031  ، 35776601-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35776444-031 :: 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

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  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

رباعم رباعم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 6060

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 72 ھحفص 46 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedProposeView.do?method=showNeedDetailInfo&needId=2729892
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353644?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  مالعتسا  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   23:00هرامش  - 1401/12/16  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 14:00عبنم  - 1401/12/16  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رلوپ6352888 لدناب  بویت  دیرخ  - PN30- 2 موف یتنآ  رتیل  دیرخ 6000  -1 لماش :  هصقانم  ناونع   3
نیریش دحاو   DCS متسیس  ACCESSORIES تازیهجت تاعطق و  دیرخ  - 3 ینت -   45

.دنزاس یزاس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6262

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 72 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bcvlh42twvbqc?user=37505&ntc=6353648
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353648?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uj4mvasxhxls3?user=37505&ntc=6353652
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6353075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناخ تسویپ 086-33492838  تسیل  قبط  تاقلعتم  رنف و  امسالپ و  چروت  عاونا  ددع  لماش 51  زاین 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447001604 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   PS101 لدم امسالپ  شرب  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 51 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا کیکفت  هب  یلام ( داهنشیپ  و  الاک )  تاصخشم  ینف (  داهنشیپ  لاسرا  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دنزاش /  هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  زا  شیب  الاک  لیوحت  تروصرد  دادرارق  دقع  الاک / داتو  لیوحت  زا  سپ  هیوست  ( / 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6353075 رنف و  امسالپ و  چروت  عاونا  ددع  لماش 51  هحفص 48)زاین 10  )  w imwim

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6353048 مالعا  هحفص 24)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6353623 یترارح و  یاهروتکتد  ییامناج  بصن و  یشک و  میس  - یشک هحفص 24)تکاد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریواصت6352854 طبض  هاگتسد  لدم MS-C2866-X4TPA و  ناوخ  کالپ  نیبرود  هحفص 41)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاقلعتم تاقلعتم وو   رنف   رنف وو   امسالپ   امسالپ چروت   چروت عاونا   عاونا ددع   ددع   5151 لماش   لماش   1010 زاین   زاین ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 72 ھحفص 48 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3623024
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lqgk86aq59sud?user=37505&ntc=6353075
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353075?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد هعلاطم  زا  سپ  مرتحم  ناگدننک  تکرش  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس -  قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش 

1101096697000467 زاین :  هرامش 
مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

YUNG CHI PAINT AND VARNISH هدنزاس عجرم   kg 20 هسیک  F-100 لدم یمیشورتپ  زاگ و  تفن  تعنص  رد  یزلف  یاهناملا  قیرح  دض  ششوپ  الاک :  مان 
نامرآ هعسوت  نازاسهب  هدننک  هضرع  عجرم   RAINBOW

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

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  الاک  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رتخا  تیاس  ناگنک  سردا  هب  مهدزای  هاگشیالاپ  رد  الاک  لیوحت 

دشاب ربتعم  بسک  زاوج  یاراد  هدنشورف 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  مرتحم  ناگدننک  تکرش 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31464014-077  ، 31464050-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش قیقد   قیقد هعلاطم   هعلاطم زازا   سپسپ   مرتحم   مرتحم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رورس -  -  رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   برد   برد وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع
.دهد .دهد هئارا   هئارا ارار   دوخ   دوخ داهنشیپ   داهنشیپ یتسویپ   یتسویپ

6565

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

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

6353661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد لماک و  ینف  تاصخشم  - لماک بصن  هارمه  هب  ، بوچاهچ اب  تقرسدض  برددیرخ  رورس و  قاتا  ییارجا  تامدخ  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ  تسیل  رد  دراوم 

1101001359000046 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  راک  موف  ران  هدنزاس  عجرم   NFK-FD-SI لدم  2500x1150 mm زیاس هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
انب تخاس  سیورس :  مان 

رتم 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 65 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل رد  دراوم  قیقد  لماک و  ینف  تاصخشم  - لماک بصن  هارمه  هب  ، بوچاهچ اب  تقرسدض  برددیرخ  رورس و  قاتا  ییارجا  تامدخ  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32422570-038 :: 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

قیرح6352744 افطا  نالعا و  تازیهجت  مالقا  متیآ  هحفص 24)18  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناگدننک6353036 تکرش  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس -  قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد 
.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  مرتحم 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6353048 مالعا  هحفص 24)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لماک لماک بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ،، بوچراهچ بوچراهچ اباب   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ وو   رورس   رورس قاتا   قاتا ییارجا   ییارجا تامدخ   تامدخ وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6666

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 " ) " ) 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

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

دود6353623 یترارح و  یاهروتکتد  ییامناج  بصن و  یشک و  میس  - یشک هحفص 24)تکاد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن6353661 هارمه  هب  ، بوچراهچ اب  تقرس  دض  برد  دیرخ  رورس و  قاتا  ییارجا  تامدخ  یزاسهب و 
لماک

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

(( 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

دود6353623 یترارح و  یاهروتکتد  ییامناج  بصن و  یشک و  میس  - یشک هحفص 24)تکاد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000063 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-363 لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  تقرس  مالعا  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 32 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تیولوا  رد  مالیا  ناتسا  دشاب  یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس6352856 مالعا  ریگدزد  متسیس  تازیهجت  هحفص 21)تسیل  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریگدزد6352866 نیبرود و  هحفص 51)دیرخ  ریگدزد  ( ریگدزد

ریگدزد ریگدزد وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6352925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000071 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870608   DSC-S950/P E37 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دکناریا  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راد رابنا  دات  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هیوست  .دشاب 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711054-076  ، 33711028-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33711028-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 72 ھحفص 52 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Canon5Div 35*105 زنلاب نناک  دنرب  یساکع  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000144 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یهلا نیع  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   IXY210 لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش دنه  دب  تمیق  دنراد  تنوکس  نارهت  رهشرد  هک  یناگدننک  نیمات   - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنولیلج 091239885754 یاقا  سانشراک 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Canon5DivCanon5Div   3535 ** 105105 زنلاب زنلاب نناک   نناک دنرب   دنرب یساکع   یساکع نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 72 ھحفص 53 
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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 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

6353267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000075 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
فیدر  5 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد یتسیاب  مالقا  .دنیامن  لاسرا  تسویپ  هب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم  دک  ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یرذون  یاقآ  نفلت 09139543774  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  ربتعم  یتناراگ 

 : 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31453662-035 :: 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

ریواصت6352854 طبض  هاگتسد  لدم MS-C2866-X4TPA و  ناوخ  کالپ  نیبرود  هحفص 41)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریگدزد6352866 نیبرود و  هحفص 51)دیرخ  ریگدزد  ( ریگدزد

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

هکبش6352881 لباک  تیال و  ماو  نیبرود  ددع  هحفص 41)دیرخ 30  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6352925 لیاف  تاصخشم  اب  یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6353053Canon5Div 35*105 زنلاب نناک  دنرب  یساکع  هحفص 16)نیبروددیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یا6353267 هلت  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رباعم6353400 یریوصت  هحفص 41)شیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یایا هلت   هلت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 72 ھحفص 54 
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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

نزخم6353423 یرون  یاهجرب  نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  یراذگاو - :
کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  رهش -  یهار  نیب 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6353644 هحفص 41)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6353648 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  هحفص 41)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6353652 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 41)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6352742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ تاحیضوت  تاصخشم  اب  یبورکیم  راب  عیرس  تست  هاگتسد 

1201060038000009 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یارب یزیر  همانرب  ناکما  لوموتمف 5 - دح 1  ات  تقد  تست 4- جیاتن 2000  یزاس  هریخذ  تیلباق  هیناث 3 - تست 15  ماجنا  نامز  تست 2 - نیدنچ  ماجنا  ناکما  -1 - 
هنازور نویساربیلاک  زیلانا 6 - یدنب و  هتسد  رازفا  مرن  هب  زهجم  ناکم 6   5000

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649373 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  نامتخاس  بنج  یلحاس - ) ) یناساول دیهش  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31071235-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31071228-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبورکیم یبورکیم راب   راب عیرس   عیرس تست   تست هاگتسد   هاگتسد 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 72 ھحفص 55 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 - نارهت دالیم  جرب  هعومجم  رادرب  هرهب   ) نارهت دالیم  جرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نارهت یرادرهش  هب  هتسباو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  هصقانم  قیرط  زا  ( Storage Unity  ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 5/000/000  دیرخ  علبم 

هقبط یرادا ، نامتخاس  یتنس  ناروتسر  بنج  نارهت  دالیم  جرب  یصاصتخا  رذگ  رانک  قرش  تمه  یدورو  یرون ، هللا  لضف  خیش  هارگرزب  : تاداهنشیپ لوبق   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یقوقح و  هرادا  مود 

8585 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یبورکیم6352742 راب  عیرس  تست  هحفص 55)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6352912 نیبورد  هحفص 41)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6353315(Storage Unity  ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 55)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

(( Storage UnityStorage Unity  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 72 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c9k4np4xsfemf?user=37505&ntc=6353315
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353315?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب رورس  قاتا  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000237 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  تمیق و  مالعا  کیکفت  هب  ار  تسیل  تسویپ -  طباوض  طیارش و  قبط  ادهش -  ناتسرامیب  ماجنا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   HP G10 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000080 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هئارا  ماگنهب  روتکاف  هئارا  .دشاب  یم  دوجوم  یتسویپ  مرف  رد  رورس  تاصخشم.هدیدرگ  جرد  دوجوم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  جردنم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  رودقم  رورس  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 15 باسح  هیوست  .تسا  یمازلا 

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 7373

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب     HP G10HP G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 72 ھحفص 57 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3627913
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5zeneebqnssrv?user=37505&ntc=6353152
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353152?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3627888
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gxl6aaf99bgbd?user=37505&ntc=6353193
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353193?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6353329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000222 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ.دشابیم  تسویپ  تساوخرد.دشابیم  هدننک  نیمات  دهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسر.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدجسم .دشابیم 09169438335  هام  تخادرپ.دوش 1 

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

42276500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42276500-061 :: 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

چیوس6352927 هحفص 27)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناگدننک6353036 تکرش  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس -  قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد 
.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  مرتحم 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

ناتسرامیب6353152 رورس  قاتا  یزاس  هحفص 56)هنیهب  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6353193 مرف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   HP G10 رورس هاگتسد  هحفص 56)کی  رورس  ( رورس

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

هحفص 56)رورس6353329 رورس  ( رورس

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

بصن6353661 هارمه  هب  ، بوچراهچ اب  تقرس  دض  برد  دیرخ  رورس و  قاتا  ییارجا  تامدخ  یزاسهب و 
لماک

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

رورس رورس ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 72 ھحفص 58 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3628093
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w785xwrd7vcxx?user=37505&ntc=6353329
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353329?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985010607 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 9 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  زیبماک 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

ناتسزوخ ساملا  ناژور 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 18 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیموک تنیموک زوه   زوه ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 72 ھحفص 59 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVAC CARRIER امد روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000558 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایل سرتا  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایل  سرتا  اسآ  هدنزاس  عجرم  وکسرتا  اسآ  یتراجت  مان   Carrier رلیچ  RSHH79NZ047C لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVAC CARRIERHVAC CARRIER امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7777

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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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 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

6353284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 2 / ازجم یمیس  روسنس  یاراد  / دارگیتناس  300 ات یریگ 20 - هزادنا  هدودحم  لباترپ  یناریا  لاتیجیدامدرتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / هباشم دکناریا  / ههام

1101050270000193 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 724 لدم امد  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دنرب و  افطل  یمازلا /  هطوبرم  یاهزوجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجیدامد لاتیجیدامد رتست   رتست ناونع : : ناونع 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092288006365 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیموک6353069 هحفص 58)زوه  روسنس  ( روسنس

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

6353106HVAC CARRIER امد هحفص 58)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لاتیجیدامد6353284 هحفص 58)رتست  روسنس  ( روسنس

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

تنویماک6353695 رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص   - نویماک یلدنص  یکیتسال  هحفص 58)هریگ  روسنس  ( روسنس

تنویماک تنویماک رامش   رامش رتمولیک   رتمولیک روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص  - - نویماک نویماک یلدنص   یلدنص یکیتسال   یکیتسال هریگ   هریگ 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  چیئوس / یراپ  ییاوه  دیلک  هب  سنمیز  تلوولیک  ییاوه 132 دیلک  نویساتپادآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001194 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  زور  لقادح 90  یط  نآ  دیئات  راک و  مامتا  زا  سپ  هجو  تخادرپ  همیب / باستحا  اب  کلمغاب / یعرف  قرب  سپ  هب  طویرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33369000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369000-061 :: 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

هتسبرادم6352912 نیبورد  هحفص 41)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6353219 یراپ  ییاوه  دیلک  هب  سنمیز  تلوولیک  ییاوه 132 دیلک  هحفص 63)نویساتپادآ  چیئوس  ( چیئوس

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

چپ6353660 قرب ،  ظفاحم  کیتورکیم ،  کر ،  چیئوس ،  رتور ،  فیدر  هحفص 5)12  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس یراپ   یراپ ییاوه   ییاوه دیلک   دیلک هبهب   سنمیز   سنمیز تلوولیک   تلوولیک 132132 ییاوه   ییاوه دیلک   دیلک نویساتپادآ   نویساتپادآ ناونع : : ناونع 8080

روتوم روتوم وو   پمپ   پمپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132445  اب  قباطم  روتوم  پمپ و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010610 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   BW هدنزاس عجرم   BW یتراجت مان   bar 8 راشف  10x8 in زیاس یدالوف  سنج  تالاصتا  هدنهاک  هلول  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تسرآ شونهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONGKONG PHYCAR یتراجت مان   NPR وزوسیا تنویماک  تخوس  هریخذ  لماک  هلول  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W4H3RTXY لدم  in 16 یبد چوس  الاک :  مان 

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

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   PCV یتراجت مان   in 6 زیاس یجنلف  لاصتا  عون  یدالوف  سنج  نلیتا  یلپ  دیلوت  طخ  تازیهجت  یلرتنک  میظنت  لباق  کوچ  ریش  الاک :  مان 

ناتسرل یمیشورتپ 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  هرامش 471 دروآ  نف  یزاس  نیشام  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینف  هرامش  دقاف  موتسلآ  ویتوموکول  روتوم  ردنلیس  رنیال  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

سیدرپ یژرنا  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  سیدرپ  یژرنا  رذآ  هدنزاس  عجرم   MD1-CU لدم راخب  نیبروت  زوزگا  دربراک  راشف  ریش  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
جوتسد نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   FEDERAL MOGUL هدنزاس عجرم   D8 رالیپرتاک رزودلب  روتوم  ردنلیس  رس  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BROOM WADE یتراجت مان   V200DA و V100DA لدم یتشگرب  تفر و  یتعنص  روسرپمک   JOINT گنیر الاک :  مان 
طبار ناهیک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BROOM WADE

ددع 16 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF4M2012C لزید روتوم  روتکژنا  لماک  پمپ  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

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

یتسویپ هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتوم6353072 پمپ و  هحفص 63)تاعطق  چوس  ( چوس

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

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

زا 72 ھحفص 64 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک نریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095492000002 زاین :  هرامش 
نادابآ زکرم  یامیس  ادص و  هدننک :  رازگرب 

دنرفا جوم  انف  هدننک  هضرع  عجرم   SAPEC هدنزاس عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SAPEC یتراجت مان   LMP4000 لدم  HEVC ریوصت توص و  ردوکنا  الاک :  مان 
زربلا

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318853111 یتسپ :  دک  نادابآ ،  زکرم  یامیس  ادص و  یبونج  هدراوب  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53228445-061  ، 53229506-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53222207-061 :: 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

یا6353267 هلت  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6353319HEVC ریوصت توص و  هحفص 65)ردوکنا  توص  ( توص

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

رباعم6353400 یریوصت  هحفص 41)شیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

HEVCHEVC  ریوصت ریوصت وو   توص   توص ردوکنا   ردوکنا ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 72 ھحفص 65 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6352898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص 43" روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935001079 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتعنص  4343 " " یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

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 72 ھحفص 66 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  روتینام - - سوم ودروبیک  رتویپماک - سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000333 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  - 

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

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

رهم هب  روهمم  روتکاف  شیپ.دوش  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  ، یداصتقا دک  ، یمسر همانزور  .دشابیم  یمازلا  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201220-021  ، 88201000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

side stream) ISA  ) فارگونپک بارپ  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000459 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   ISA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( . هدننک نیمات  هدهعب  یربراب  هنیزه  دریذپ (  تروص  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264828-038  ، 32264832-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام -- سوم سوم ودروبیک   ودروبیک رتویپماک - - رتویپماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

side s tream) ISAs ide s tream) ISA  ) ) فارگونپک فارگونپک بارپ   بارپ ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 8585
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ارهز تشهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

01/63 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   11 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لا  رنج  درادناتسا  رتویپماک  - 1

 hp -404dn رتنیرپ - 2
 sam electronis 22 inch روتینام - 3

نیرگ  سوم  - 4
نیرگ  روبیک  - 5

نیرگ  دپ  سوم  - 6
یهگا  حرش  رد  جردنم  هریغ  زوسیا و  رتیار  ید  یو  ید  - 7

لایر  40/000/000/000 دروارب : 

هام   2 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   4/000/000/000 نیمضت : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 
هام هس  لقادح  رابتعا 

ارهز تشهب  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- sam electronis  22  inch sam electronis  22  inch 44  روتینام روتینام - - hp -404dn hp -404dn 33  رتنیرپ رتنیرپ - - 22 لالا   رنج   رنج درادناتسا   درادناتسا رتویپماک   رتویپماک - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1 11 1 ناونع : : ناونع
زوسیا زوسیا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   نیرگ  77 - - نیرگ دپدپ   سوم   سوم - - 66 نیرگ   نیرگ روبیک   روبیک - - 55 نیرگ   نیرگ سوم   سوم

8686
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یروتینام  ریز  دنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000402 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  نارذآ  سرا  یتراجت  مان   25x25 cm زیاس  AZAR لدم رادوشک  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن قبط  فرط  ره  رد  کناب  مرآ  اب  یکشم  یسکلف  رتم  یتناس  رطق 0.5  هب  داعبا 10*22*25  هب  یروتینام  ریز  دنتسا.دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ندننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .تسویپ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6353335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتیناماب یزغم  ژانرد  لانرتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000514 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 9040  باصعا  زغم و  یحارج  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  دشابن  داتدروم  هچنانچ  دشاب  irc دکو IMED یاراد هدننک  نیمات.روتینام  اب  یزغم  ژانرد  تس  رظن  دم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپدوشیم 2

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتینام یروتینام ریز   ریز دنتسا   دنتسا ناونع : : ناونع 8787

روتیناماب روتیناماب یزغم   یزغم ژانرد   ژانرد لانرتسکا   لانرتسکا ناونع : : ناونع 8888
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سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6353401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG یتراجت مان   W1642S لدم  in 16/5 زیاس  LCD روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000710 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   W1642S لدم  in 16/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ.تسا 3  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.دوشیم  هداد  تشگرب  تروصنیا  ریغ  رد  دیراذگب  بوغرم  سنج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیراذگب یلم  کناب  باسح  هرامش  زیراو  تهج  افطل   . تسا یمازلا  هارمه  هرامش.تسا  روتکاف 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32308244-071 :: 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

یتسویپ6352898 کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یتعنص 43 " روتینام 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ  تمیق 

هحفص 65) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6353068 - سوم ودروبیک  رتویپماک - سیک  هحفص 65)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6353172side stream) ISA  ) فارگونپک بارپ  ددع  هحفص 65)4  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6353262 - hp -404dn 3 رتنیرپ لا 2 - رنج  درادناتسا  رتویپماک  - 1 لماش :  هصقانم  ناونع   11
یو ید  نیرگ 7 - دپ  سوم  نیرگ 6 - روبیک  نیرگ 5 - سوم  - sam electronis 22 inch 4

زوسیا رتیار  ید 

هحفص 65) روتینام  ( روتینام

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

یروتینام6353277 ریز  هحفص 65)دنتسا  روتینام  ( روتینام

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

روتیناماب6353335 یزغم  ژانرد  هحفص 65)لانرتسکا  روتینام  ( روتینام

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

6353401LG یتراجت مان   W1642S لدم  in 16/5 زیاس  LCD هحفص 65)روتینام روتینام  ( روتینام

LGLG یتراجت   یتراجت مان   مان   W1642SW1642S لدم   لدم   inin   16/516/5 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 8989
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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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دادعت6353650 تلبت -  دادعت  ینزوس -  رگپاچ  دادعت  یرزیل -  رگپاچ  دادعت  روتینام - رتویپماک و  دادعت 
رنکسا

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

هتسبرادم6352912 نیبورد  هحفص 41)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6353644 هحفص 41)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبورکیم6352742 راب  عیرس  تست  هحفص 55)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاجم6352862 شزومآ  هناماس  رازفا  مرن  زا  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6353583 هب  طوبرم  یدربراک  شزومآ  هسراپ و  تاریمعت  یرادهگن و  رازفا  مرن  زا  هلاسکی  ینابیتشپ 
هاگشناد یکیتسجل  یاه  شهوژپ  تاعلاطم و 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6353672 مرن   site audit Update  ، ماجنا تیعضو ، حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک برغ  مورحم  هقطنم  یزرم  هنایاپ  یتشادهب  هاگیاپ  تازیهجت  نیمأت  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093150000054 زاین :  هرامش 

نارهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناشول ینامرهق  یبوچ  تاعونصم  دیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   MDF یراوید یناگیاب  دمک  الاک :  مان 

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

داژن دمحمهاش  زیزع  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  هداس  لدم   MDF سنج یبوچ  سابل  دمک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت یزاس  درس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   TS-110 لدم ریش  ود  نکدرسبآ  الاک :  مان 

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

ایرآ هیوهت  باتوی  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  هیوهت  باتوی  هدنزاس  عجرم   Btu 30000 تیفرظ  TA DS 30 لدم یشیامرس  تلیپسا  تکاد  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX764 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 

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

نایباهش متاح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M1212nf لدم هراک  راهچ  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیابوم 09186149011 هرامشاب  لاوس  هنوگره  تروصرد.دنشاب  شورف  زا  سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  لیاسوو  اه  هاگتسد  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک هیهتو  نیمات  ار  لیاسو  مامت  هک  تسا  یصخش  دیرخ  هصقانم  هدنرب.دامن  لصاح  سامت 

6991814353 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  مساق  دیهش  نادیم  ماما  راولب  نارهم  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823401-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33823402-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

6353554 - روتکژورپ وئدیو  یزاگ -  رلوک  نک -  درسبآ  یبوچ -  سابل  دمک   - MDF یراوید یناگیاب  دمک 
رگپاچ

هحفص 71) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

رگپاچ رگپاچ روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو یزاگ -  -  یزاگ رلوک   رلوک نکنک -  -  درسبآ   درسبآ یبوچ -  -  یبوچ سابل   سابل دمک   دمک  -  - MDFMDF  یراوید یراوید یناگیاب   یناگیاب دمک   دمک ناونع : : ناونع 9090

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