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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   44 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3535))

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

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

زا 39 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 21

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 39 ھحفص 2 

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


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

( 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 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

زا 39 ھحفص 3 
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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  • 39

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

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

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

زا 39 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862069 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیکو رازاب  تهج  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  هصقانم  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15/15هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم 15/15عبنم تعاس  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862231 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیکو  رازاب  تهج  کشخ  متسیس  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 22/033/714/260  غلبم 

هام دادرارق 12 تدم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/102/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا لقادح 5 

زاریش یرادرهش  ینمیا  یتامدخ  یناشن و  شتا  تامزاس  هناتسا  نابایخ  شبن  هیبنیز  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.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

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

کشخ کشخ متسیس   متسیس قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع 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 39 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090407000152 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862585 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف  ناتسرامیب  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سیدرف ناتسرامیب  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,190,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   ، 3149779453 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  اب  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هی   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862110 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنا  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راوک فاب - روه  روحم  ینایم  ژوفر  یارجا 
راوک  دمحا  رصق  یاتسور  لپ  لیمکت 

داگراساپ ونهد و  یاه  عطاقت  یهدناماس 
دابازوریف ناتسرهش  یخرس  هرمهوک  هربخ  یاتسور  یامنبا  لحم  رد  یرتم  هناهد 8  لپ 5  ثادحا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-27313131 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.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

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

لپلپ ثادحا   ثادحا عطاقت -  -  عطاقت یهدناماس   یهدناماس لپلپ -  -  لیمکت   لیمکت ینایم -  -  ینایم ژوفر   ژوفر یارجا   یارجا یتاعالطا - - یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 39 ھحفص 6 
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001406000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب  یاه  تسپ  ینوماریپ  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یلا 5  32738002: نفلت سیداراپ ) ) نامرک یا  هقطنم  قرب  روسابع  دیهش  راولیب  نامرک   ، 7614653143 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سکاف 32738032

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قرب قرب یاه   یاه تسپ   تسپ ینوماریپ   ینوماریپ دنمشوه   دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 39 ھحفص 7 
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تشهبیدرا 1402  ما  ات 15  دادرارق  دقع  هعجارم -  تسویپ  هب  رابنا  لاوما و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000220 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یسرتسد  دیاب  یلامتحا  یاه  گاب  عفر  یا و  هعسوت  تایلمع  ماجنا  تهج  افرص  هدوب و  صخشم  تکرش  رایتخا  رد  هناماس  سروس  تیکلام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ریذپ  ناکما  سروس 

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم   14021402 تشهبیدرا   تشهبیدرا ماما     1515 اتات   دادرارق   دادرارق دقع   دقع هعجارم -  -  هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   رابنا   رابنا وو   لاوما   لاوما هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 39 ھحفص 8 
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ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  ناگیار  شزومآ  تعاس  Cisco L-TAMC-5525 و 6  لاوریاف -  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003626000010 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هام  36 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919619689 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  فرصم  ینواعت  یور  هب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  یادتیا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670346-076  ، 33665340-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665345-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 39 ھحفص 9 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 enclosur2050 سنسیال دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جیروتسا سنیسال 

1101092992000071 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

سپالکیاس هدننک  هضرع  عجرم  سپالکیاس  یتراجت  مان  لدم 010  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
شیک

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت نامز  اب  هتسب  رد  پملپ  تکاپ  تروصب  سنسیال  - 2 .دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  رد  لماک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تساوخرد  دروم  یروف 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458205-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: 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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

جیروتسا جیروتسا سنیسال   سنیسال   enclosur2050enclosur2050 سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 39 ھحفص 10 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0145939 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOGIC MODULE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یکدی  هورگ - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکذ اب  روتکاف  شیپ  هئارا  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، تاصخشم  قبط  گنربش  جنس  باتزاب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا قیقد  ینف  تاصخشم 

1101001050000123 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ZEHNTNER هدنزاس عجرم   ZEHNTNER یتراجت مان   ZRS 6060 لدم گنربش  یلاتیجید  جنس  تیقارب  الاک :  مان 
اتلد هار  تحص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، تاصخشم  قبط  گنربش  جنس  باتزاب  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئادقع 09127792317 سدنهم  ههام ، کی  هیوست  هباشم ، دک  ناریا  تسیمازلا ، قیقد 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LOGIC MODULELOGIC MODULE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 99

رکذ رکذ اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا ربتعم ، ، ربتعم یتناراگ   یتناراگ ناگیار ، ، ناگیار لاسرا   لاسرا یمسر ، ، یمسر روتکاف   روتکاف تسویپ ، ، تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط گنربش   گنربش جنس   جنس باتزاب   باتزاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا قیقد   قیقد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5862254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

133081 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
abb رتیمسنارتولف یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/10هرامش یلا 14  تعاس 11:3  زا  زا 1401/8/2   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCI هژورپ قیرح  افطا  لایرتم  یرسک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

abbabb رتیمسنارتولف رتیمسنارتولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

PCIPCI هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح افطا   افطا لایرتم   لایرتم یرسک   یرسک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/8/2هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/8/10عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire fighting panel sanco 4100 supplier elmo یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم   - قیرح مالعا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001212000025 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  یتسویپ  لیاف  قباطم  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل یراذگراب  لیمکت و  - دشابیم کناب  سانشراک  طسوت  سانجا  دات  لیوحتزادعبروتکاف و  تخادرپ  - دشابیم هدنرب  یدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  تمیق 

4516943117 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  - یدرگناهج لته  یوربور   - وج رنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770501-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Fire fighting panel sanco 4100  supplier e lmoFire fighting panel sanco 4100  supplier e lmo ناونع : : ناونع 1313

قیرح قیرح مالعا   مالعا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1414

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0047122 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCB نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 2 تیریدم  نامتخاس  یاه  نیبرود  تهج  رادلیوف  دنارگل  هکبش  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCBPCB  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 1515

نیبرود نیبرود تهج   تهج رادلیوف   رادلیوف دنارگل   دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 1616

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/8/2هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/8/13عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NETWORK یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5862105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نهآ  هار  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.تسویپ  حرش  ربارب  ییویدار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001261000065 زاین :  هرامش 
ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع 17 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوبق و رد  نهآ  هار  لک  هرادا.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نهآ  هار  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.تسویپ  حرش  ربارب  ییویدار  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریخم  تاداهنشیپ  هیلک  در 

6881837357 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  خ  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294295-066  ، 43229987-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229986-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

NETWORKNETWORK ناونع : : ناونع 1717

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

رکیرب رکیرب یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق 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 39 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mhfgfbwa2lfaw?user=37505&ntc=5862093
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5862093?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dsctg9b5zcaaq?user=37505&ntc=5862105
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5862105?code=37505
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5862381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیرب یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000124 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 245 لدم  A 4000 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  هس  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
یمجن رقاب  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  تاسیسات  دربراک   365x265 mm زیاس موینیمولآ  سنج   Z هرپ تشگرب  هچیرد  رپمد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هواک یتراجت  مان  لدم 1202   V 400-380 ژاتلو  A 12 نایرج تدش  یتعنص  هفرط  کی  لپ  ود  نادرگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هواک یتراجت  مان  لدم 1203   V 400-380 ژاتلو  A 12 نایرج تدش  یتعنص  هفرط  کی  زاف  هس  نادرگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هواک یتراجت  مان  لدم 1206   V 400-380 ژاتلو  A 12 نایرج تدش  یتعنص  هفرط  ود  لپ  ود  نادرگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 666  رپیرکسا  رنرواگ  هعطق  نماض  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون  گنز  دض  دالوف  سنج  فیعض  راشف  یزاگ  یاهرنویسکس  درکلمع  دربراک   53x43 mm زیاس هعطق  نماض  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   CA3KN40FD لدم  V DC 110 نیبوب ژاتلو   A 10 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب  تسویپ  لیاف  قباطم  تسیابیم  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
ددرگ هیارا  ینف  داهنشیپ  تمیق  مالعا  ماگنه  رد 

روشحلس سدنهم  ینف 09166058953  تاعالطا  تفایرد 
یکاکرس 09927528775

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

52653719-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

زا 39 ھحفص 16 
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هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010801-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14010801-01 یتارباخم  زکارم  هکبش  نابیتشپ  یاه  قاتا  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 100/000/000  غلبم 

:: 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

مالیا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5862444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco 9200I چوس ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004094000023 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cisco 9200I چوس ددع  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931893115 یتسپ :  دک  مالیا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تسیز  طیحم  هرادا  بنج  سردم  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339400-084  ، 33334427-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339200-084 :: 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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یتارباخم یتارباخم زکارم   زکارم هکبش   هکبش نابیتشپ   نابیتشپ یاه   یاه قاتا   قاتا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2020

c isco 9200 Ic isco 9200 I چوس   چوس ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ 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 39 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یرادهار5862365 ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  ینابیتشپ و  ، هحفص 18)یرادهگن هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) روتینام تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000670 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اواف رتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   PD-100 لدم هلر  ود  هب  زهجم  ییوردوخ  دنب  هار  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

عجرم نارای  تعنص  اشاپ  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  اشاپ  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  رظان  قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIQ-M2475-WSMT لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رظان قفا  انیب 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام تنیالک ، ، تنیالک نیت   نیت ناوخ ، ، ناوخ کالپ   کالپ سنسیال   سنسیال دنب ، ، دنب هار   هار رلرتنک   رلرتنک ناوخ ، ، ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود 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 39 ھحفص 18 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  ینابیتشپ و  ، یرادهگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000125 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادهار ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  ینابیتشپ و  ، یرادهگن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: 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  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادهار یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، یرادهگن یرادهگن ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 39 ھحفص 19 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000189 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگ  مالعا  یلک  تروصب  اهتمیق  دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هیلک  ینف  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هزور  سانجا 7 لیوحت   ) تسا یمازلا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5862286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  قبط  ینیمز  ینمیا  هنایشآ  برد  متسیس  باب  بصن 5  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090328000009 زاین :  هرامش 

لباز هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

باب 5 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

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

قیرط زا  قوف  هژورپ  دوشیم  ماجنا  یرادا  لحارم  زا  سپ  نآ  هنیزه  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  ژاتنوم و  هیلخت  لمح  یریگراب ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  روتکاف  شیپ  ددرگ  یراذگراب  دات و  کرادم  ددرگیم  ماجنا  دادرارق  داعقنا 

9861655959 یتسپ :  دک  لباز ،  هاگدورف  هاگدورف -  راولب  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225033-054  ، 32228883-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235401-054 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش قبط   قبط ینیمز   ینیمز ینمیا   ینمیا هنایشآ   هنایشآ برد   برد متسیس   متسیس باب   باب   55 بصن   بصن وو   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 39 ھحفص 20 
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جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5862382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاتا  یبوچ  یاهبرد  یورب  بصن  تیلباق  قاتا  برد  تهج  دنمشوه  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09171888069 شمارا یاقا  یگنهامه 

1101001548000046 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 
سوت تعنص  نوتلآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاتا  یبوچ  یاهبرد  یورب  بصن  تیلباق  قاتا  برد  تهج  دنمشوه  هریگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171888069 شمارا یاقا  یگنهامه 

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قاتا قاتا یبوچ   یبوچ یاهبرد   یاهبرد یورب   یورب بصن   بصن تیلباق   تیلباق قاتا   قاتا برد   برد تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 39 ھحفص 21 
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف غلبم  هب  همان  تنامض  هئارا  جرک -  یزکرم  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هباشم -  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - یمازلا تسویپ   RFP مرف ندرکرپ  تسویپ - 

1101001458000045 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یرس همیخ  یشخب  مارهش  هدننک  هضرع  عجرم   UC یتراجت مان   UC-SA لدم  DVR هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ندرکرپ  تسویپ -  مرف  غلبم  هب  همان  تنامض  هئارا  جرک -  یزکرم  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هباشم -  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نامتخاس  هریاد  نفلت 026-34257649  یمازلا -  تسویپ   RFP

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: 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

مرف مرف غلبم   غلبم هبهب   همان   همان تنامض   تنامض هئارا   هئارا جرک -  -  جرک یزکرم   یزکرم هبعش   هبعش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هباشم -  -  هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 - - یمازلا یمازلا تسویپ   تسویپ   RFPRFP  مرف مرف ندرکرپ   ندرکرپ تسویپ -  -  تسویپ

2727
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 39 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w6p3ty43vhpyr?user=37505&ntc=5862418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5862418?code=37505
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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " 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 " ) " ) 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

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاچ تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000124 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کالفا  سرگاز  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   GSMV 1 لدم نکاما  لارتناس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 133 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  اهب  مالعتسا  کفنیال  ءزج  تسویپ  دک  ناریا  هارمه  هب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

5862418 - جرک یزکرم  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هباشم -  الاک  دک  ناریا 
 - یمازلا تسویپ   RFP مرف ندرکرپ  تسویپ -  مرف  غلبم  هب  همان  تنامض  هئارا 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5862632 مالعا  هحفص 12)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

اههاچ اههاچ تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000254 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوبوتا و هژیو  طخ  یارجا  یاتسار  رد  یناطلس  دیهش  هنایاپ  ات  کراصح  هنایاپ  لصاف  دح  نارمچدیهش  یتشهب و  دیهش  نابایخ  یسدنه  حالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک  دروارب  اب  هدایپ - نیرباع  ددرت  یاه  رذگ  یزاس  بسانم 

لایر دروارب 22/114/201/990  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/106/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  ای 4  هینبا  هبتر 4 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق اهنامیپ و  روما  هرادا  متفه  هقبط  جرک  یرادرهش   - لالب راولب  دیحوت -  نادیم  - جرک  :: سردآ سردآ

38892423-026 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 2929
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(( 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

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

موس  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010616 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  17 تعاس  - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد جردنم  باسح  هب  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 7/800/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یهگآ 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

02181718555-09125055403 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابایخ5862398 یسدنه  هحفص 7)حالصا  ددرت  ( ددرت

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

یتارباخم5862493 زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  هحفص 7)دیرخ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

5862052PCI هژورپ قیرح  افطا  لایرتم  یرسک  هحفص 12)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5862069 افطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هحفص 5)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کشخ5862231 متسیس  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  هحفص 5)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5862632 مالعا  هحفص 12)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوماریپ5862242 دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، دیرخ ،
قرب یاه  تسپ 

هحفص 7) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههاچ5862624 تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  مزاول  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

نیبرود5862084 تهج  رادلیوف  دنارگل  هکبش  هحفص 13)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5862418 - جرک یزکرم  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هباشم -  الاک  دک  ناریا 
 - یمازلا تسویپ   RFP مرف ندرکرپ  تسویپ -  مرف  غلبم  هب  همان  تنامض  هئارا 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش 1399/08/10: عورش خیرات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
10/08/1401 ناوخارف : دانسا  تفایرد  تلهم   - 1399/08/24: نایاپ

niscoir.com :: عبنم 22/08/1401عبنم تاداهنشیپ : لاسرا  تلهم   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862072 :: هرازه هرازه 24/08/1401دکدک   اه : تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم دالوف  عمتجم  نژورتین  یزاس  هریخذ  تازیهجت  نزاخم  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاس هریخذ  تازیهجت  نزاخم و  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، ناوخارف  دراد  رظن  رد  هنایم ) دالوف  عمتجم   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس 

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001090450000019  هب  هنایم  دالوف  عمتجم  نژورتین 

لایر شزرا 3.000.000.000  هب  یکناب  همان  تنامض  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت 04152337742 هرامش  هنایم ، دالوف  عمتجم  نهآ ، هار  هاگتسیا  بنج  هنایم ، یقرش ، ناجیابرذآ  هاگتسد :  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژورتین5862072 یزاس  هریخذ  تازیهجت  نزاخم  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، هحفص 27)ناوخارف  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نژورتین نژورتین یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نزاخم   نزاخم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3131

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 " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5862449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  طیارش  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000064 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب5862449 دک  ناریا  نیا  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب  تسویپ  قباطم  طیارش  تاصخشم و 
دشاب یم  هباشم 

هحفص 28) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هبهب   دکدک   ناریا   ناریا نیا   نیا دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 3232

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5862103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناری تفن ا  نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا.دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه.ددرگیم  فذحامش  تمیق  تروصنیاریغرد  ، دوش یهد  تمیق  ( تاحیضوت ) ریز سانجااقیقد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک 

1101001023000077 زاین :  هرامش 
تفن نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco 2960G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
قرش نویساموتا  هناسر  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددع 2  ) ددعود  CISCO2960X-48TS-L رتویپماک هکبش  چیئوس  ددع - ) 6  ) ددع شش   cisco2960x-24ts-l رتویپماک هکبش  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598833411 یتسپ :  دک   ، 263 کالپ یرتنالک  یسوم  نابایخ  شبن  یهلا - تاجن  داتسا  نابیخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81788554-021  ، 81781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88933029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 3333

ناریا.دشابیم ناریا.دشابیم هدنشورفاب   هدنشورفاب لمح   لمح هنیزه.ددرگیم   هنیزه.ددرگیم فذحامش   فذحامش تمیق   تمیق تروصنیاریغرد   تروصنیاریغرد ،، دوش دوش یهد   یهد تمیق   تمیق (( تاحیضوت تاحیضوت )) ریز ریز سانجااقیقد   سانجااقیقد ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک

3434
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457472 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5862671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

144683 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس رشیرپ  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس5862103 هحفص 28)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

فذحامش5862190 تمیق  تروصنیاریغرد  ، دوش یهد  تمیق  ( تاحیضوت ) ریز سانجااقیقد 
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا.دشابیم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه.ددرگیم 

هحفص 28) چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 3535

چیئوس چیئوس رشیرپ   رشیرپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5862319 هحفص 28)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5862671 رشیرپ  هحفص 28)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5862444cisco 9200I چوس ددع  هس  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یروتکرفر 10  تلو  ید 12  یا  لا  باهش  نادرگ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعتب 10   PA400 ریاف یلپمآ 
1101091931000142 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NSHN-5 باهش لدم  یروتکلفر  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هیارا  تاحیضوت  یتسویپ و  کرادم  ساسا  رب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم ،  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روهمم  هدش و  دات  تروصب  روتکاف  شیپ  مالعتسا و  گرب  یتسویپ ،  تاصخشم  ندومن  همیمض  . 2 .دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5862323PA400 ریاف یلپمآ  یروتکرفر  - تلو  ید 12  یا  لا  باهش  نادرگ  هحفص 31)غارچ  توص  ( توص

PA400PA400 ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ یروتکرفر   - - یروتکرفر تلو   تلو   1212 یدید   یایا   لالا   باهش   باهش نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ رد  جردنم  طیارش  قبط  چات -  لوف  رتماراپ -  لوف  -  ICU یصصخت یاه  شخب  صوصخم  رامیب  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا 

1101030642001149 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   Alborz B9 لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک   MX-1 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصاصتخا طیارش  یرازگ  راب  اضما و  رهم و  دشاب - یم  لطاب  طورشم  داهنشیپ  یمازلا - تازیهجت  هرادا  زا  دیلوت  زوجم  هئارا  ههام -  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا یصصخت  یسررب  تهج  ومد  ناونع  هب  ددع  هئرارا 1  ..دشاب  یم  یمازلا  یتسویپ  و 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029719-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش قبط   قبط چات -  -  چات لوف   لوف رتماراپ -  -  رتماراپ لوف   لوف - -   ICUICU  یصصخت یصصخت یاه   یاه شخب   شخب صوصخم   صوصخم رامیب   رامیب یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
-- تسا تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا

3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ رد  جردنم  طیارش  قبط  چات -  لوف  رتماراپ -  لوف  -  ICU یصصخت یاه  شخب  صوصخم  رامیب  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا 

1101030642001149 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   Alborz B9 لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک   MX-1 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصاصتخا طیارش  یرازگ  راب  اضما و  رهم و  دشاب - یم  لطاب  طورشم  داهنشیپ  یمازلا - تازیهجت  هرادا  زا  دیلوت  زوجم  هئارا  ههام -  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا یصصخت  یسررب  تهج  ومد  ناونع  هب  ددع  هئرارا 1  ..دشاب  یم  یمازلا  یتسویپ  و 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029719-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش قبط   قبط چات -  -  چات لوف   لوف رتماراپ -  -  رتماراپ لوف   لوف - -   ICUICU  یصصخت یصصخت یاه   یاه شخب   شخب صوصخم   صوصخم رامیب   رامیب یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
-- تسا تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا

3939
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092868000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862434 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر  دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ییاجر  تفن  رابنا  رد  موف  بآ و  روتینام  تج  تناردیاه و  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,487,545,225 یلام :  دروآرب 

لایر   1,230,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلهم و رد  هتسبرس  فافل  کی  یبایزرا  نیماضت ،  یاه  تکاپ  زا  کیره  ) .دش دهاوخ  مالعا  ًابقاعتم  جو ) ب   ، فلا یاهتکاپ ( ییاشگزاب  خیرات  نیمضت :  تاحیضوت 

( .ددرگ لیوحت  تکرش  نیا  تاصقانم  هناخریبد  هب  همان  اب  هارمه  هدش  نعت  لحم 
هدرک بسک  ار  HSE یبایزرا رد  مزال  زایتما  لقادح  هک  دش  دهاوخ  ییاشگزاب  ینارگ  هصقانم  جو  ب  فلا ،  یاه  تکاپ  ینوناق ،  لحارم  یط  زا  سپ  مهمرکذت : -11

.دنشاب 
16:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  رنهاب -  هلکسا  نارادساپ -  راولب   ، 7917914575 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا ردرد   بآبآ   وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040
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نالگهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5862519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ربتعم یتناراگ  یاراد  چنیا   LG 20 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094115000053 زاین :  هرامش 

نالگهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MADIRAN هدنزاس عجرم   LG یتراجت مان   20MP38HB لدم  in 20 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 

ناتسربط متسیس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  هیوست  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروصنم 09189704559

6667163117 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  نادیم  نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35126450-087  ، 35121415-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35127245-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد چنیا   چنیا   LG 20LG 20 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4141

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

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

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

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

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

5862536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح  هنیزه  / ههام 3 تخادرپ / ددع هدش 30 تسویپ  هنومن  قباطم  روتینام  تهج  لاسگرزب  گنلیش  کت  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
irc تلاصا و دک  نتشاد  / هدننک

1101000257002375 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 
XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرادا تاعاس  رد  طقف  سامت   ) یمیهاربا یاقآ  :: 05831525027و 09376835333  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یتساوخرد یالاک  صوصخ  رد  شسرپ  هنوگره  یکشزپ ( تازیهجت  ینالصا  یاقآ   05831525137

.ددرگدیق تاحیضوت  تمسق  رد  امتح  شورف  سانشراک  هرامش  تخادرپ و  طیارش  افطل 

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام تهج   تهج لاسگرزب   لاسگرزب گنلیش   گنلیش کتکت   فاک   فاک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک کی  هرامش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رنکسا  رتنیرپ - روتینام - سیک -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091994000001 زاین :  هرامش 

کی هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  کی  هرامش  کینیلک  ملعم  یلپ  یتعیرش - هار  هس  هب  هدیسرن  یقرش  ملعم  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6713984914

37284340-083  ، 37235626-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37235626-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باراد نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DARAB-02-1116703 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5862674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لدبم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5862206 - چات لوف  رتماراپ -  لوف  -  ICU یصصخت یاه  شخب  صوصخم  رامیب  یتایح  میالع  روتینام 
- تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  رد  جردنم  طیارش  قبط 

هحفص 32) روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ قبط   قبط رنکسا   رنکسا رتنیرپ - - رتنیرپ روتینام - - روتینام سیک -  -  سیک ناونع : : ناونع 4343

روتینام روتینام لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5862413 - چات لوف  رتماراپ -  لوف  -  ICU یصصخت یاه  شخب  صوصخم  رامیب  یتایح  میالع  روتینام 
- تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  رد  جردنم  طیارش  قبط 

هحفص 32) روتینام  ( روتینام

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

تفن5862434 رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 32)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

5862519 . ربتعم یتناراگ  یاراد  چنیا   LG 20 هحفص 32)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام5862536 تهج  لاسگرزب  گنلیش  کت  هحفص 32)فاک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5862620 قبط  رنکسا  رتنیرپ - روتینام - هحفص 32)سیک -  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5862674 لدبم  هحفص 32)دیرخ  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

5862418 - جرک یزکرم  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هباشم -  الاک  دک  ناریا 
 - یمازلا تسویپ   RFP مرف ندرکرپ  تسویپ -  مرف  غلبم  هب  همان  تنامض  هئارا 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

روتینام5862339 تنیالک ، نیت  ناوخ ، کالپ  سنسیال  دنب ، هار  رلرتنک  ناوخ ، کالپ  هحفص 18)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاوریاف5862350 سنسیال  یزادنا  هار  هحفص 7)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جیروتسا5862678 سنیسال   enclosur2050 سنسیال هحفص 7)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یقرب5862257 هرکرک  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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