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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   2 020 هبنش   هبنش 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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2828))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس  یاه  هناماس  یتایلمع  ینابیتشپ  هچراپکی  طیحم  یزاس  هدایپ  صوصخ  رد  نارواشم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وراد اذغ و  نامزاس  عبانم  تیریدم و  هعسوت  تنواعم  نامتخاس  یلم -  کناب  بنج  یقرش -  شیاین  شبن  دیحوت -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

02141934 یلخاد 206 -   66427927 :: 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

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376321 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 11   - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز طیحم  عماج  هناماس  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

42781286 -- 1456 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه هناماس   هناماس یتایلمع   یتایلمع ینابیتشپ   ینابیتشپ هچراپکی   هچراپکی طیحم   طیحم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ صوصخ   صوصخ ردرد   نارواشم   نارواشم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 11

تسیز تسیز طیحم   طیحم عماج   عماج هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 37 ھحفص 5 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

قرش  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375959 :: هرازه هرازه تعاس 12/30دکدک    - 1402/01/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنک مادقا  هصقانم  بلاق  رد  لیذ  تاصخشم  قبط  رنه  رالات  هعومجم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تایلمع 6  یارجا  نامز  تدم  لایر  دروارب 29/789/294/016 غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/489/464/700  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت Www.setadiran.irنفلت 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

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009003000189 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376150 :: هرازه هرازه :: 1402/02/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رب  قاتا  رورس و  قاتا  یارب 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمدخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/04/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت ناتسا ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش.شترا  - مانمگ نازابرس  - شترا راولب  هیمورا –   ، 5715653114 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 4397  044-3110

:: 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

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

قاتا قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا تهج   تهج مزال   مزال راک   راک رازبا   رازبا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
رورس رورس
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000017000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376188 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنه  رالات  هعومجم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم  یکیرتکلا و  تاسیسات  هینبا ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,789,294,016 یلام :  دروآرب 

لایر   1,489,464,700 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تنواعم موس - هقبط  یمالسا - داشرا  گنهرف و  ترازو  کلملا - لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم   ، 1149943381 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینارمع یاه  هژورپ  رب  تراظن  هرادا  عبانم - تیریدم و  هعسوت 

:: 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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/008 پ.ع.م /   :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تلهم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  یکلم  یاهروانش  تهج  ایرد  رد  اقب  تازیهجت  یاه  همانیهاوگ  رودص  تست و  ژراش ، تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 21.910.716.904 

نیمضت 1.095.535.845 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
توب فیال  تفر و  فیال  سیورس  صوصخ  رد  ایسآ ) ای  نایناریا  یلخاد (  یاه  یدنب  هدر  ای  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  زا  تیحالص  یهاوگ  ای  هیدات  هئارا  لایر - 

 - قیرح افطا  ینمیا و  تازیهجت  و 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  کالپ 11  متفه  ناتسین  یروس  تجح  دیهش  نابایخ  دیفس -  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ -  نابایخ  نارهت  رازگ : هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
WWW.IOTCO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

یکلم یکلم یاهروانش   یاهروانش تهج   تهج ایرد   ایرد ردرد   اقب   اقب تازیهجت   تازیهجت یاه   یاه همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ژراش ، ، ژراش تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003543000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375980 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش 1401  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش ویسپ  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 75.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/04/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هپس نابایخ   ، 8147761141 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376018 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا فلتخم  یاه  سیورس  شورف  یبایرازاب و  تامدخ  هئارا  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نیمضت 1/600/000/000  غلبم 

یتنرتنیا فلتخم  یاه  سیورس  شورف  زا  سپ  تامدخ  ینابیتشپ و 
لایر نیمضت 1/060/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 100/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 112 لوا  هقبط  یتالحم ، دیهش  هکلف  هب  هدیسرن  دادرخ  راولب 15  رد  عقاو  تکرش  نیا  هناخریبد   :: سردآ سردآ

3775444-025-02537200060-37770077-4025 :: نفلت WWW.QOM. TC.IRنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیز6376321 طیحم  عماج  هناماس  هحفص 5)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

140 1140 1 هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

یاه یاه سیورس   سیورس شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یتنرتنیا - - یتنرتنیا فلتخم   فلتخم یاه   یاه سیورس   سیورس شورف   شورف وو   یبایرازاب   یبایرازاب تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یتنرتنیا یتنرتنیا فلتخم   فلتخم

88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشایک ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375858 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14   - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشایک ردنب  رهش  حطس  رد  یرهش  تاغیلبت   B.O.L.T یراذگ هیامرس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 bot دادرارق بلاق  رد  یرهش  تاغیلبت  یاه  هزاس  یرادرب  هرهب  بصن و  تخاس و  ماجنا 

لایر  19/180/000/000 مود :  یداهنشیپ  هتسب  لایر   8/490/000/000 لوا :  یداهنشیپ  هتسب  یراذگ :  هیامرس  مجح 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   959/000/000 نیمضت : 

رهشایک ردنب  یرادرهش  یراجت  یرادا -  نامتخاس  ...اراث -  نادیم  رهشایک -  ردنب  هیفرشا -  هناتسآ  ناتسرهش  نالیگ -   :: سردآ سردآ

013 42822445 و 42822848 -   - 42822444 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشناریپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اوا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم خیرات 1401/12/27عبنم زا   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لاس 1402  یلخاد  عبانم  زا  ار  لاس 1402  یراذگ  لودج  بوصم  یاه  هژورپ  یارجا  تهج  ینتب  تاعطق  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن دیرخ  هصقانم  دانسا  یصوصخ و  یمومع و  طیارش  دافم  حرشب  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ 

:: 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

BOLTBOLT دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   یرهش   یرهش تاغیلبت   تاغیلبت یاه   یاه هزاس   هزاس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

ینتب ینتب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1010
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نیوزق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375866 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  حبص  تعاس 8   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   68/900/537/839 دروارب :  کشمش  هب  نیزید  یهار  هس  زا  تلافسآ  شکور  یزاسهب  - 1

لایر  دروارب 20/597/047/214  کولب  دراگ  ینتب و  سکاب  تیگ 1000  وراک  نلیتا  یلپ  هلول  یزادناراب  لمح و  یریگراب  هیهت  دیرخ  - ، 2
لایر   39/018/833/687 دروارب :  ردانشگ  دورالک -  لیسک  ییاتسور  هار  یزاسهب  ثادحا و  - 3

لایر   69/973/261/704 دروارب :  دوریس  یاتسور  هار  یزاسهب  ثادحا و  - 4

یربارت  هار و  هبت 5  لقادح ر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  هس  تاداهنشیپ :  رابعا  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

رهاط هداز  ماما  بنج  نیوزق -  - جرک هار  دازآ  جرک   :: سردآ سردآ

026 و1456  - 34184000 :: نفلت www.setadiran.ir- www.bazresi.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

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یرس 1401/45 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375878 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1402/01/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت 3)  ) دابآربنع هزوح  دابآ  نهم  زیوک -  روحم  لیمکت 

(3  ) دیدجت  ) جونهک دارمناوید  ترایز  روحم  لیمکت 
(2  ) دیدجت دابآربنع (  ناتسرهش  زجما  ناکرمگ -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت  دیدجت )  ) دابآربنع ناتسرهش  ناسگرن  کجلک -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت 

( دیدجت  ) نامرک تفریج -  هار  سیلپ  هاگساپ  ییاریپزاب  یزاسزاب و 
(2 دیدجت  ) نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  یناشن  هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  : فلا : تکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
2

03443317523-1456 :: 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

وراک وراک نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یزادناراب   یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت دیرخ   دیرخ - - 22 یهار   یهار هسهس   زازا   تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور یزاسهب   یزاسهب - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع
ییاتسور ییاتسور هار   هار یزاسهب   یزاسهب وو   ثادحا   ثادحا کولب  33 - - کولب دراگ   دراگ وو   ینتب   ینتب سکاب   سکاب   10001000 تیگ   تیگ

111 1

هیهت هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت   ریمعت  - - هاگساپ هاگساپ ییاریپزاب   ییاریپزاب وو   یزاسزاب   یزاسزاب  - - روحم روحم هینبا   هینبا وو   یزاسهار   یزاسهار لیمکت   لیمکت  - - روحم روحم لیمکت   لیمکت لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
لیردراگ لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم

1212
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000314 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376033 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک  طخ  تهج  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یشک  طخ  تهج  یکیفارت  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
58,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,925,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 : یتسپدک رجف  یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک -  ، 7618437417 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

:: 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

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1402/01/07هرامش خروم 1401/12/13  زا   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم خروم 1402/01/17عبنم ات   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376113 :: هرازه هرازه خروم 1402/01/19دکدک    - 1402/01/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  اب  هصقانم  دانسا  رد  هدش  رکذ  حرش  هب  ریسم  ییامنهار  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لاس 1402  دادرخ  نایاپ  ات  لایر   1/290/000/000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت kermancity.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک طخطخ   تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

ریسم ریسم ییامنهار   ییامنهار یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیوزق ینارسوبوتا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091243000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376135 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههزوح رد   IT کیتامروفنا تاروما  رهش و  حطس  یاه  هجاب  رد  لوپ  فیک  تراک و  دنورهش  ژراش  شورف و  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامزاس  فلتخم 

نیوزق  ینارسوبوتا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامزاس فلتخم  یاههزوح  رد   IT کیتامروفنا تاروما  رهش و  حطس  یاه  هجاب  رد  لوپ  فیک  تراک و  دنورهش  ژراش  شورف و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,405,021,074 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینارسوبوتا یلع  ماما  هاگفقوت  دابآ  مجن  هداج  یادتبا  یلع  ماما  راولب   ، 3416615933 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 17:00  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم خیراتعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 17:00  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376216 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00   - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا ) تبون   ) راوزبس ناتسرهش  کمرگ  نادرمشوخ -  ندجب و  ییاتسور  یاه  هار  تلافسآ  ثادحا و  یزاسهب ،  1401/31/358 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لوا تبون   ) دیبسالگ رنیت و  اب  هارمه  درز  ماف  اب  یکیفارت  گنر  دیرخ   1401/31/359

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

8-05133412024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

05133435888 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فلتخم فلتخم یاه   یاه هزوح   هزوح ردرد     ITIT کیتامروفنا   کیتامروفنا تاروما   تاروما وو   رهش   رهش حطس   حطس یاه   یاه هجاب   هجاب ردرد   لوپ   لوپ فیک   فیک وو   تراک   تراک دنورهش   دنورهش ژراش   ژراش وو   شورف   شورف تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
نامزاس نامزاس

1515

دیبسالگ دیبسالگ وو   رنیت   رنیت اباب   هارمه   هارمه درز   درز ماف   ماف اباب   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ییاتسور -  -  ییاتسور یاه   یاه هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   ثادحا   ثادحا یزاسهب ، ، یزاسهب ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 37 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uexcblrtayxvs?user=37505&ntc=6376135
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف اب  قباطم  یلماع  دنچ  تلاصا  زارحا  متسیس  رورس و  تنیالک -  تاطابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش 

1101005221000813 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش رب  تراظن  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  جرک  رد  عقاو  زربلا  قرب  عیزوت  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

دشابیم دیرخ  دنیآرف  همادا  تهج  طقف  یباختنا  یالاک  نعت 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زارحا زارحا متسیس   متسیس وو   رورس   رورس تنیالک -  -  تنیالک تاطابترا   تاطابترا ربرب   تراظن   تراظن وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 37 ھحفص 13 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3660096
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ناردنزام یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  رهم و  اضما و  تکرش  زاجم  نابحاص  طسوت  لیمکت  زا  سپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  دادرارق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004360000021 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817787959 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تیریدم  هچوک  شبن  ملعم  نابایخ  یاهتنا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240991-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33264005-011 :: 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

لاسکی6375930 تدم  هب  ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 23)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامزاس نامزاس رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت وو   تخاسریز   تخاسریز وو   هکبش   هکبش هزوح   هزوح ناربراک ، ، ناربراک متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 37 ھحفص 14 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH & DATA Converters تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000569 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روتکلاک اتید  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

روتکلاک اتید  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف داهنشیپ  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  تسویپ  یلام  ینف و  لیاف  هک  ییاه  تکرش  خساپ  هب 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWITCH & DATA ConvertersSWITCH & DATA Converters ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 37 ھحفص 15 
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  وردوخ  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  متسیس  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000207 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  وردوخ  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  متسیس  یارجاو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ وردوخ گنیکراپ   گنیکراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

P.L.C S IEMENSP.L.C S IEMENS ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 37 ھحفص 16 
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P.L.C SIEMENS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000566 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یرصنع زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 
یرصنع زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 
یرصنع زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 
یرصنع زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 
یرصنع زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف داهنشیپ  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  الاک  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هک  ییاه  خساپ  هب 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 37 ھحفص 17 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3659091
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CGD زاگ صیخشتروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000766 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
XZ-20-MN لدم |Kusam Meco ( | زاگ روتکد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31317746-077 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CGDCGD  زاگ زاگ صیخشتروسنس   صیخشتروسنس 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 37 ھحفص 18 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000244 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 3 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرط زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  تامدخ  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد  هدنرب  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام (  روما 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیذ و  تاصخشم  اب  یرون  ربیف  چوس  هاگتسد  کی  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
mikro tik crs326-24s-1q

1101092647000534 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38254083-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا لیوحت   لیوحت ناونع : : ناونع 2323

یرون یرون ربیف   ربیف چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 37 ھحفص 19 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3659687
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زارحا6375979 متسیس  رورس و  تنیالک -  تاطابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 12)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6376058 تخاسریز و  هکبش و  هزوح  ناربراک ، متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
نامزاس رورس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6376077SWITCH & DATA Converters(14 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  هناماس  لکد  هس  لمح  ارجا و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000277 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/18 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس لکد   لکد هسهس   لمح   لمح وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ 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 37 ھحفص 20 
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دنرز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و چیپ 8 ) تسب و   ) کیتاتساورتکلا گنر  اب  عافترا 2  هلول 6 و  اب  ولبات  هیاپ  یرهش و  رطق 40  راد  میرف  ییامنهار  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( پچ تسار و  امن (  هیشاح  یولبات 
1101005874000041 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دنرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یگدننار یولبات  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنر اب  عافترا 2  هلول 6 و  اب  ولبات  هیاپ  یرهش و  رطق 40  راد  میرف  یگدننار  ییامنهار و  یاهولبات  دیرخ  هب  طوبرم  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هعلاطم  تسویپ  دانسا  پچ )  تسار و  امن (  هیشاح  یولبات  و  چیپ 8 )  تسب و  کیتاتساورتکلا ( 

سامت 09132974720 و 09131426304 هرامش 

7761673496 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  لپ  بنج  رصع  یلو  نابایخ  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429847-034  ، 33423294-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33427778-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ( ( 88 چیپ   چیپ وو   تسب   تسب  ) ) کیتاتساورتکلا کیتاتساورتکلا گنر   گنر اباب     22 عافترا   عافترا وو     66 هلول   هلول اباب   ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   یرهش   یرهش   4040 رطق   رطق راد   راد میرف   میرف ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع
 ( ( پچپچ وو   تسار   تسار امن (  (  امن هیشاح   هیشاح یولبات   یولبات

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 37 ھحفص 21 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  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 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  دادعت  تاصخشم و  قبط  وردوخ  ریسم  ولبات  -و  فقوت ولبات  - هدننک ادج  - یکیفارت ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000400 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکیفارت ریجنز  الاک :  مان 

ددع 144 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردوخ وردوخ ریسم   ریسم ولبات   ولبات وو   -- فقوت فقوت ولبات   ولبات -- هدننک هدننک ادج   ادج -- یکیفارت یکیفارت ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 37 ھحفص 22 
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش یقرب  هرکرک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009032000063 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  لیاف  قبط  دوخ  بعش  زا  یدادعت  یزلف  هرکرک  بصنو  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظنرد  نارهت  ناتسا  تیریدم  یزرواشک  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف یرازگراب  داتس  هناماسرد  امتحاه  لیاف  اضماو  رهمو  لیمکت  زا  سپ  تسا  تسا  دنمشهاوخ 

1568644613 یتسپ :  دک  کالپ 70 ،  یقرش  یلانیز  یازریم  یتشهب خ  دیهش  هب خ  هدیسرن  یلامش  یدرورهس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88746527-021  ، 86011542-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

86011542-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ6376081 گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  متسیس  یارجاو  هحفص 14)هیهت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک زاین   زاین مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 37 ھحفص 23 
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زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  یناریا -  بوغرم  دنرب  بصن - یشک و  میس  هارمه  هب  رآ - یو  ید  ددع  1 ماد ،  نیبرود  ددع   2 تلوب ، نیبرود  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  تهج  .تسا  هباشم 

1101091539000116 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
کینوساناپ  | PVR هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  اب  یشک  میس  لمح و  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد مزال  دایز  یشک  میس   ) .تسیمازلا تمیق  مالعا  زا  لبق  یشک  میس  رادقم  نعت  تهج  لحم  زا  دیدزاب 

.دنشابیم دیئات  دروم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  تسارح  زا  هیدیئات  یاراد  یاهتکرش  طقف 

3149779451 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3242501-026  ، 32542501-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32542506-026 :: 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

بصن بصن وو   یشک   یشک میس   میس هارمه   هارمه هبهب   رآرآ - - یویو   یدید   ددع   ددع 11 ماد ،  ،  ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   22 تلوب ، ، تلوب نیبرود   نیبرود ددع   ددع   22 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 37 ھحفص 24 
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دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091070000053 زاین :  هرامش 

دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه زوجم  ، T:38026135-6 .دوش هرکاذم  اهدادرق  روما  یرادباسح و  اب  زاین  تروصرد  دشابیم ، بایماک  دیهش  ناتسرامیب  تمدخ  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  دادرارق  طیارش.دشاب و  هتشاد  ار  مزال 

9177899191 یتسپ :  دک  بایماک ،  دیهش  حناوس  ناتسرامیب  یسیرخن -  هارراهچ  مالسا -  نایئادف  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38592121-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38592121-051 :: 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

یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب   MP 5 اوهاد ماد  هتسبرادم  نیبرود  ددع   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090624000022 زاین :  هرامش 

ناوریش یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تاصخشم  اب   MP 5 اوهاد ماد  هتسبرادم  نیبرود  ددع   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9468194419 یتسپ :  دک  درونجب ،   - ناوریش روحم  رتمولیک 7  ناوریش  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36353660-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36353663-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   ناتسرامیب   ناتسرامیب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

MPMP  55 اوهاد   اوهاد ماد   ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   66 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 37 ھحفص 25 
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب  لیمکت و  تسا + هباشم  الاک  دک  ) یکیرتکلا یطابترا و  مزاول  ملق   64 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000369 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یس یو  یپ  | رادرایش | دنارگل  | یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب  لیمکت و  تسا + هباشم  الاک  دک  ) یکیرتکلا یطابترا و  مزاول  ملق   64 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122315-021  ، 55122300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55124604-021 :: 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

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوماریپ طیحم  تلاب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 

1101001074000478 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38258046-035 :: 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

یکیرتکلا یکیرتکلا وو   یطابترا   یطابترا مزاول   مزاول ملق   ملق   6464 ناونع : : ناونع 3232

ینوماریپ ینوماریپ طیحم   طیحم تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود 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 37 ھحفص 26 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3660831
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  سامت +  هرامش  طابترا -  سراپ  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ -  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  طقف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101095549000818 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 36 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح قیرط  زا  تابلاطم  لوصو  یریگیپ  دنس -  میظنت  روتکاف و  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

کمایپ  09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6376001 نیبرود  هناماس  لکد  هس  لمح  ارجا و  هحفص 20)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

6376129MP 5 اوهاد ماد  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هحفص 23)6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 37 ھحفص 27 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3660868
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rcelmh75vwqca?user=37505&ntc=6376324
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376324?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها نیسح  ماما  هاگنامرد   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 09163029456 نفلت  رورس  قاتا  تهج  قیرح  دض  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092650000039 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09163029456 سانشراک نفلتدشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  لحمات  لمح  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33795398-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005449000034 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  برد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

.ددرگ یراذگراب  ءاضما و  رهم و  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رکذ  امتح  یداهنشیپ  یالاک  دنرب  تاصخشم و  -

دامن لصاح  سامت  یئایض 09133829433  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  دوجو  تروص  رد  .دشاب  یم  ناگدرل  رهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  بصن  لیوحت و  لحم  -

8817653138 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223557-038  ، 32240001-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32221902-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   گنر   گنر ناونع : : ناونع 3535

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 37 ھحفص 28 
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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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6375959 یافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 5)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6376075 دض  هحفص 5)گنر  قیرح  ( قیرح

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

متسیس6376150 یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت 
رورس قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6376188 یافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 5)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6376192 قاتا  قیرح  دض  برد  هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینامتخاس  تالآرازبادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000155 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رب یشاک  رتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مها مها یتسد -  -  یتسد ربرب   کیمارس   کیمارس لاتیجید -  -  لاتیجید رتمرپمآ   رتمرپمآ یراکش   - - یراکش یمشچود   یمشچود نیبرود   نیبرود نکنک -  -  نتب   نتب شکچ   شکچ یژراشلیرد -  -  یژراشلیرد ینیم -  -  ینیم زرف   زرف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
پمپ پمپ یرزیل -  -  یرزیل رتمومرت   رتمومرت یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ وشات   وشات نابدرن   نابدرن کیتاموتابایزارت -  -  کیتاموتابایزارت بآبآ -  -  تاسیسات   تاسیسات بای   بای تشن   تشن یرزیل -  -  یرزیل رتم   رتم هلول -  -  هلول وتا   وتا لاتیجید -  -  لاتیجید رتم   رتم

یراکشوج یراکشوج نژیسکا   نژیسکا زاگ   زاگ لوسپک   لوسپک یقرب -  -  یقرب نتب   نتب رسکیم   رسکیم یدومع -  -  یدومع شکشک   نجل   نجل پمپ   پمپ شکشک -  -  فکفک  

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 37 ھحفص 29 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3659146
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000624 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09378125741

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33257770-034 :: 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

بصن6375901 یشک و  میس  هارمه  هب  رآ - یو  ید  ددع  1 ماد ،  نیبرود  ددع   2 تلوب ، نیبرود  ددع  هحفص 23)2  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاسکی6375930 تدم  هب  ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 23)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6376001 نیبرود  هناماس  لکد  هس  لمح  ارجا و  هحفص 20)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتمرپمآ6376108 یراکش  - یمشچود  نیبرود  نک -  نتب  شکچ  یژراشلیرد -  ینیم -  زرف  هاگتسد 
بای تشن  یرزیل -  رتم  هلول -  وتا  لاتیجید -  رتم  مها  یتسد -  رب  کیمارس  لاتیجید - 

شک فک  پمپ  یرزیل -  رتمومرت  یموینیمولآ -  وشات  نابدرن  کیتاموتابایزارت -  بآ -  تاسیسات 
یراکشوج نژیسکا  زاگ  لوسپک  یقرب -  نتب  رسکیم  یدومع -  شک  نجل  پمپ  - 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

6376129MP 5 اوهاد ماد  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هحفص 23)6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوماریپ6376283 طیحم  تلاب  هحفص 23)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6376324 هحفص 23)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 37 ھحفص 30 
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(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

هحفص 12)نیبرود6376332 نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

بصن6375901 یشک و  میس  هارمه  هب  رآ - یو  ید  ددع  1 ماد ،  نیبرود  ددع   2 تلوب ، نیبرود  ددع  هحفص 23)2  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

زارحا6375979 متسیس  رورس و  تنیالک -  تاطابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 12)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6376058 تخاسریز و  هکبش و  هزوح  ناربراک ، متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
نامزاس رورس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6376075 دض  هحفص 5)گنر  قیرح  ( قیرح

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

متسیس6376150 یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت 
رورس قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6376192 قاتا  قیرح  دض  برد  هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

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

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

زا 37 ھحفص 31 

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


یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G85L لدم یتلو  هدزاود   P&H یراوید زاگ  صیخشت  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004154000022 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زاگ عیام و  نایرج  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

G85L لدم یتلو  هدزاود   P&H یراوید زاگ  صیخشت  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814134494 یتسپ :  دک  متاخ ،  یتاقبط  گنیکراپ  یور  هبور  اروش  نادیم  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33835310-086  ، 33835301-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33835330-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل.تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   TBM جنسوب روسنس  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک یراذگراب  یتساوخرد 

1101091426000505 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( روسنس  ) رگسح ربیاف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل.تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   TBM جنسوب روسنس  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G85LG85L لدم   لدم یتلو   یتلو هدزاود   هدزاود   P&HP&H  یراوید یراوید زاگ   زاگ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3939

TBMTBM  جنسوب جنسوب روسنس   روسنس ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 37 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

6375902G85L لدم یتلو  هدزاود   P&H یراوید زاگ  صیخشت  هحفص 31)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6376059TBM جنسوب روسنس  ددع  هحفص 31)ود  روسنس  ( روسنس

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

6376096CGD زاگ هحفص 18)صیخشتروسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP تروپ چیئوس 16  نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و 

1101001074000479 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

چوس طبار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38258046-035 :: 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

6376214HP تروپ چیئوس 16  هحفص 33)نس  چیئوس  ( چیئوس

HPHP  تروپ تروپ   1616 چیئوس   چیئوس نسنس   ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 37 ھحفص 33 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکرب تیوکریس  ردیانشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006842 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هارمه  هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: 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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: 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

یرون6376185 ربیف  چوس  هاگتسد  هحفص 18)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6376214HP تروپ چیئوس 16  هحفص 33)نس  چیئوس  ( چیئوس

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

رکرب6376345 تیوکریس  هحفص 34)ردیانشا  چوس  ( چوس

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

رکرب رکرب تیوکریس   تیوکریس ردیانشا   ردیانشا ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 37 ھحفص 34 
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوم دروبیک و   ، روتینام هاگتسد  Thin client و 16  هاگتسد دادعت 14 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000082 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

123Q7EA#ABU|Core i5|256GB|AMD| یپ چا   | تنیالک نیت  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

021-82774430 یزعم سدنهم  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک  ، ، روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   1616 وو     Thin c lientThin c lient هاگتسد هاگتسد 1414 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع شیامنورادومن  مسیبو و  سلریاو  لصو  تیلباق  ولقود  نینج  گنیروتینام   FHR پورپ ود  لاصتا  چنیا  10 یگنرروتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یدقن  دیرخ  یتسدو  راکدوخ  نینج  تاکرح  تبثو 

1101091860000290 زاین :  هرامش 
رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نینج گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینج تاکرح  تبثو  یددع  شیامنورادومن  مسیبو و  سلریاو  لصو  تیلباق  ولقود  نینج  گنیروتینام   FHR پورپ ود  لاصتا  چنیا  10 یگنرروتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یدقن  دیرخ  یتسدو  راکدوخ 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35566449-041 :: 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

سوم6376107 دروبیک و   ، روتینام هاگتسد  Thin client و 16  هاگتسد دادعت 14 هحفص 34)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سلریاو6376178 لصو  تیلباق  ولقود  نینج  گنیروتینام   FHR پورپ ود  لاصتا  چنیا  10 یگنرروتینام
 . دشابیم یدقن  دیرخ  یتسدو  راکدوخ  نینج  تاکرح  تبثو  یددع  شیامنورادومن  مسیبو و 

هحفص 34) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6376129MP 5 اوهاد ماد  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هحفص 23)6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زارحا6375979 متسیس  رورس و  تنیالک -  تاطابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 12)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یددع یددع شیامنورادومن   شیامنورادومن وو   مسیبو   مسیبو سلریاو   سلریاو لصو   لصو تیلباق   تیلباق ولقود   ولقود نینج   نینج گنیروتینام   گنیروتینام   FHRFHR پورپ   پورپ ودود   لاصتا   لاصتا چنیا   چنیا 1010 یگنرروتینام یگنرروتینام ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم یدقن   یدقن دیرخ   دیرخ یتسدو   یتسدو راکدوخ   راکدوخ نینج   نینج تاکرح   تاکرح تبثو   تبثو

4444

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

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

زا 37 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

بعش6376231 یقرب  هرکرک  زاین  یاهمتسیسمالعا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 37 ھحفص 37 
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