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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 نابآ   نابآ   1414 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   16هکس 1 , 950 , 00016 1 , 950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   97,83097,830مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,460 , 000150 ,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   232رالد ,200232 سیئوس200, سیئوس کنارف   361کنارف ,300361 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 86هکس ,500 , 00086 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع269,700269,700رالد ناتسبرع لایر   95,73095,730لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 56هکس ,300 , 00056 ,300 , وروی000 ژورن357,870357,870وروی ژورن نورک   ,35نورک 10035, 100

رایع رایع   1818 یالط   14,496یالط , 00014,496 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   408دنوپ ,670408 نپاژ670, نپاژ نینی   دصکی   245,0دصکی 10245,0 10

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9393))

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

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

زا 95 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-102 ت 94و 1401-103 ت 95 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912303 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 2076  087-33283601-9 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir-www.kurdelectric.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا زا  سپ  ار  دوخ  هب  CBD-1000 لدم  rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  دراد  رظن  رد  هپس  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب مه  نم  هب  عقوم و  هب  هجو  چک  هرامش و  اب  و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یا ، هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  دنیآرف 

 . دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا  تروص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: نفلت تاصقانم  هربباد  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش --  هقبط  کالپ 54 -   - 33 نابایخ شبن  دنولا - نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ
35911530  - 35911464

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ رورس -  -  رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

CBD- 1000CBD- 1000 لدم   لدم   rototyperototype کچکچ   هتسد   هتسد پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد   8080 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IN-0100271-MA :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ANALOGUE I/O یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 121.034.340.000 

لایر نیمضت 6.051.717.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 12 دیرخ  هرادا  یرادا 2  نامتخاس  مجنپ  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731317245 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  هبنش   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912824 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  312/000/000/00: دروارب

لایر   15/600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000 دیرخ : 

یلصا مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب -  رایرهش -   :: سردآ سردآ

65238006-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir-baghestan1.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ANALOGUE I /OANALOGUE I /O ناونع : : ناونع 33

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 95 ھحفص 6 
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/270-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/11هرامش هبنشراهچ  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  ورنب  تکرش  ییایمیش  داوم  رابنا  کیتاموتا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، هیهت ، عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SeeCo.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

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 09- 1401/270 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش ات 16  تعاس 10  زا  هبنش 1401/8/14  زا   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

seeco.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواس )  ) ورنب تکرش  ژاتنوم  گنر و  نلاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  تکرش  ناگچفلس -  هواس -  میدق  هداج  رتمولیک 7  هواس  راک  یارجا  لحم 

لایر  هدرپس 900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500.000  هنیزه 

قباس یلم  شفک  ابیت  یتعنص  عمتجم  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 19   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.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

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس هیهت   هیهت 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 95 ھحفص 7 
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/270-08 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهس 1401/08/17هرامش تیاغل  خروم 1401/08/14  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 16:00 تعاس 10:00  زا 

seeco.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14:00   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هواس ) اپیاس ورنب  تکرش  ییایمیش  داوم  رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادناهار  بصن و  تخاس ، هیهت ، ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اپیاس ورنب )  ) وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  تکرش  ناگچفلس ، هواس -  میدق  هداج  رتمولیک 7  هواس ، راک : یارجا  لحم 

هدکهد هبعش  داگراساپ ، کناب  هرامش 29486003321493  باسح  هب  زیراو  فلا - تروص : ود  زا  یکی  هب  لایر  هصقانم 1.000.000  دانسا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب زیراو  ایو ب - تسیمازلا  یکناب  شیف  لصا  هئارا  تروصنیا  رد  داگراساپ ،) کناب  بعش  هیلک  رد  زیراو  لباق   ) اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  مان  هب  کیپملا ،

.دوب دهاوخراتخم  تاداهنشیپ ، هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  هب  تبسن  امرفراک  .ددرگیم  تخادرپ  وکیس  تکرش  یلام  دحاو  رد  دوجوم  ناوخ  تراک  هاگتسد  زا  هدافتسا 
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، پاچ  هنیزه 

، اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  قباس ،) یلم  شفک   ) ابیت یتعنص  عمتجم  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 19  تاداهنشیپ : هئارا  دانسا و  تفایرد  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
زیهجت نیمات و  دحاو 

:: 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

ناهاپس تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  یا  هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/08/14   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رد  عقاو  ناهاپس  تفن  هاگشیالاپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  رارقتسا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: sepahanoil.comنفلت 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

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم رابنا   رابنا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادناهار   یزادناهار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

تفن تفن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا هژورپ   هژورپ 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 95 ھحفص 8 
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یوضر ناسارخ  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/08/15  زا   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912778 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ هب  هصقانم  کرادم  دانسا و  رد  جردنم  طیارش  قبط  ار  یا  هصقانم  دراد  رظن  رد  یوضر  ناسارخ  ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو 

قاتا تهج  یشکم  قیرح  قیرح  مالعا  متسیس  مامضنا  هب  رورس  قاتا  تهج   FM200 یزاگ یافطا  مالعا و  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هیهت  : هصقانم عوضوم 
UPS رورس و

ههام رابتعا 3  اب  ناریا  یراجت  یاه  کناب  طسوت  هرداص  لایر  غلبم 125٫000٫000  هب  یکناب  هماتنامض  هئارا  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3) کالپ 38  سدنهم 12 -  شبن  سدنهم -  نابایخ  داشرا -  راولب  : سردآ هب   ) :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 09- 1401/270 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواس )  ) ور نب  تکرش  ژاتنوم  گنر و  نلاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.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

FM200FM200 یزاگ   یزاگ یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتخاب راک  ندعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تمص شرتسگ   :: عبنم یهگاعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  یراک  زور  تدم 7  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  دوخ  یلالگ  یلعاباب و  یاهدحاو  زیهجت  هب  تبسن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رتخاب  راک  ندعم  تکرش   :: سردآ سردآ
ییاباب یاقا  ینابیتشپ  دحاو  تسار  تمس  مود  برد  ناینایک -  تسب  نب  دیحوت -  هچوک  تارداص -  کناب  بنج  هیدهم -  نابایخ  نادمه - 

یلخاد 4  08138370235 :: نفلت :: www.madankarbakhtar.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Campus optiX net work یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 113/390/582/480  غلبم 

لایر  5/669/529/24 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالقا دیرخ  هورگ  دیرخ  هرادا  یناگرزاب  تیریدم  داتس  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  هب  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ
یمومع

2252-07731312253 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   دوخ   دوخ یلالگ   یلالگ وو   یلعاباب   یلعاباب یاهدحاو   یاهدحاو زیهجت   زیهجت هبهب   تبسن   تبسن ناونع : : ناونع 111 1

Campus optiX net workCampus optiX net work ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 95 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r8dqj3jg6fjr2?user=37505&ntc=5913608
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913608?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/smfpuzu4c2vbr?user=37505&ntc=5912599
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912599?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400 دیدجت 148 -  27 - 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

hedc.co.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WAN هکبش تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون  ربیف  لوژام  - 

 .... لوژام - 

دقن هجو  زیراو  ای  تابلاطم  زا  رسک  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.212.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( میدق هاگورین  نوتیز  ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهرابنا  تاکرادت و  روما  رتفد  ییاشگزاب 

07631201526 - 07631201529 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

هناخریبد  07631201402 :: 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

لاوریاف5912303 هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 6  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5912824 شیاپ  هناماس  یارجا  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

WANWAN  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

مود تبون  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  خروم 1401/8/10  تعاس 10  زا   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لاس 1401  یرادهار  دناب و  هار و  یاهب  تسرهف  ساسارب  رهش  حطس  رد  یدومع )  مئالع  یسم (  یامنهار  یاهولبات  حالصا  بصن و  هیهت ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف  تاصخشم  یصوصخ و  طیارش  ربارب  لیدعت  لامعا  اب  عوطقم و  تروصب  هاگراک  ندیچرب  زیهجت و  یا 1/05 و  هقطنم  بیرض  یرسالاب 1/41 و  بیرض  باستحا 

لایر  28.955.885.925 هصقانم : لک  غلبم  - 
.دشاب یم  دادرارق  غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   12: دادرارق تدم  - 

دیآ یم  لمعب  توعد  هیاپ 5  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتشر  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  اه و  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/8/14  دانسا  تفایرد   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912456 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخدلپ  اکشمور ،  تشدهوک ،  ینگچ ، دابآ ، مرخ  یاه  ناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  - 

نافلد ، هلسلس ، درجورب ، انزا ، زردوگیلا ، دورود یاهناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  - 

شیف ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس  دشاب -  یربارت  هار و  هبتر 4  رتالاب  هبتر  تیحالص  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  یربارت -  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دابآ مرخ  ناتسرهش  یزکرم  یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یزیراو 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  ولیس  بنج  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات حالصا   حالصا وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت تایلمع   تایلمع هیهت ؛  ؛  هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

ییاتسور ییاتسور وو   یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا وو   ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا ) پاچ   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور   14:00

مهافت  :: عبنم خرومعبنم تعاسیرادا 13:30  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ زور   1401/08/26

5912541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزیناکم  تلافسآ  شخپ  لمح و  هیهت ، هدش - )  ضرعت  عطاقم  رد  ناراهب (  راولب  یهدناماس  - 

هام  تدم 2  لایر -  دروارب 29.250.000.000 
قطانم 1 و 2  حطس  یبذج  یاه  هاچ  یحطس و  یاهبآ  تیاده  یروآ و  عمج  - 

هام  تدم 5  لایر -  دروارب 26.000.000.000 
قطانم 1 و 2 یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاهغارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  - 

هام  تدم 5  لایر -  دروارب 18.000.000.000  یسردنت -  کراپ  لاکیزوم  یامنبآ  ثادحا  - 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

سیدرف یرادرهش  مان  هب  باسح 400819688645  هب  تسیاب  یم  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 2/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1.462.500.000 

لایر  1.300.000.000
لایر  900.000.000

لایر  2.500.000.000

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ  ریبد  زاگ -  رف  هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 158 -0263667339  02636658111 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.hahrdarifardis.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس  تماخض 12  عافترا 30 و  لوط 90  هب  سرپ  تو  ینتب  لودج  ددع  دیرخ 145000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 100.050.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

وو یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده وو   یروآ   یروآ عمج   عمج لاکیزوم -  -  لاکیزوم یامنبآ   یامنبآ ثادحا   ثادحا اهولبات -  -  اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ راولب -  -  راولب یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع
یبذج یبذج یاه   یاه هاچ   هاچ

1616

سرپ سرپ توتو   ینتب   ینتب لودج   لودج ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 95 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sxp7ck6e8tul2?user=37505&ntc=5912541
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس  داعبا 10*90*30*15  هب  سرپ ) تو   ) ینتب وویناک  ددع  دیرخ 145000  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  100,050,000,000 هیلوا :  دروارب  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: rrk.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

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگزمره یادن   :: عبنم خرومعبنم ات   1401/08/18  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913328 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق  هریزج  حطس  رد  یکیفارت  مئالع  اهولبات و  بصن  لمح و  هیهت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هبرگ  مشچ  باتزاب  ددع   1000 هناخ - هدنوش 3  میظنت  نز  کمشچ  غارچ  ددع   10 یرتم ، ولبات 1.5  ددع   1500 یرتم ، ولبات 2  ددع   700 یرتم ، ولبات 3  ددع   370 - 

ینمیا هکشب  ددع   150 یکیتسالپ ، یاه  هناوتسا  زا  هدافتسا  اب  ریگ  هبرض  ددع   150 هفرطود ،

پاچ هنیزه  ...یهگآ  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  لایر  نویلیم  غلبم 5  دانسا  فایرد  لایر -  نازیم 2.500.000.000 هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

تالماعم 07635252150 - نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  روما  یقوقح و  تیریدم  نامتخاس  نمهب  ردنب  هلکسا  مشق  دازآ  هقطنم  نامزاس  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  یقوقح و  روما  تیریدم  رتفد  : ییاشگزاب

35252150-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35241706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سرپ سرپ توتو    ) ) ینتب ینتب وویناک   وویناک ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

هریزج هریزج حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ 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 95 ھحفص 14 
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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

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناگزمره یادن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق  هریزج  حطس  رد  یکیفارت  مئالع  اهولبات و  بصنو  لمح  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  48/264/826/799 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشق هقطنم  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پ.س.آ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DAHUA دنرب اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دوب دهاوخ  تمیق  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 16 روپسابع  دیهش  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات بصنو   بصنو لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

DAHUADAHUA  دنرب دنرب اباب   دوخ   دوخ یاه   یاه هژورپ   هژورپ زازا   یکی   یکی هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات 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 95 ھحفص 15 
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باغرم هقطنم  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابارداق ناتسرامیب  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092427000026 زاین :  هرامش 

باغرم هقطنم  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دیب مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هتساوخ  زوجم  هیارا  یتسویپ  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7375165491 یتسپ :  دک  یرهطم ،  راولب  دابارداق  رهش  دیبمرخ  ناتسرهش  دیب ،  مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44493949-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44493848-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26649386 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912294 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یسکونیل  یاهرورس  یزاس  نما  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تینما کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  یرتشم - شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  یاه  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت :   05131296615 ینف : لوئسم  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2222

یرادرهش یرادرهش یسکونیل   یسکونیل یاهرورس   یاهرورس یزاس   یزاس نما   نما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 95 ھحفص 16 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک شیوداپ 150 هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000734 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   Padvish Ultimate شیوداپ هکبش  هخسن  سوریو  یتنآ  ناونع  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ نما  هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نما  هدنزاس  عجرم  ناریا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک 150150 شیوداپ   شیوداپ هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2424
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ههام  6  ) نیکرتشم تامدخ  کمایپ  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045000911 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  تسا  یمازلا  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  نکسا  رابتعا ،  یاراد  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یرکش  سدنهم  یلخاد 317  یلا 5   02833239801

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239825-028  ، 33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  چیئوس  سنسیال  اقترا  H تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000409 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ههام ههام   66  ) ) نیکرتشم نیکرتشم تامدخ   تامدخ کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 2525

چیئوس چیئوس سنسیال   سنسیال اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 2626
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب زکرم  یلخاد  هکبش  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001517 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی هجو  تخادرپ  سامت 09353347445- هرامش  -CISCO WS-C2960X-24PS-L هدش هتساوخ  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 2727
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  هلاسکی  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هیهت ،  بایغ :  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رزخ تفن 

1101093445000128 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قبط  رزخ  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  بایغ  روضح و  هاگتسد  زا  هلاسکی  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدش تسویپ  راک 

.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 
.ددرگ داهنشیپ  هدش  تساوخرد  لدم "  " و دنرب "  " طقف

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن تکرش   تکرش یتایلمع   یتایلمع هقطنم   هقطنم وو   نارهت   نارهت داتس   داتس ردرد   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت بایغ :  :  بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
رزخ رزخ

2828
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000064 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  انث  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  ناونع  یرازفا  مرن  لفق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قرشم مایپ  طابترا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ما یت  وی  یرادهگن  سیورس و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005944000047 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

22 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ما یت  وی  یرادهگن  سیورس و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت لاتیجید   لاتیجید هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2929

ماما یتیت   ویوی   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000212000025 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-SD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 600 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Bit Defender Gravity Zone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارود
ددع 50 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  یاهزوجم  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873149 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  یرادناتسا  - نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226011-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227931-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001091 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هخسن 300 شیوداپ  دیدمت   - رتشیب هزاب 1000و  Corporate سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030458000155 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرازفا مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع هخسن 300 شیوداپ  دیدمت   - رتشیب هزاب 1000و  Corporate سوریو یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3232

CorporateCorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یاه  هناخباتک  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  اسرذا ، هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000065 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166411447 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبساغچ یرادا  عمتجم   LAN هکبش یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005494000059 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09183465121 هرامش  اب  یمیحردمحم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  تسویپ  هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931653617 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  یوربور  یروهمج -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334590-084  ، 33334570-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344500-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن اسرذا ، ، اسرذا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ  -  - LANLAN  هکبش هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

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

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  کیتامیس  یلرتنک  تراک  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101090260000568 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 210 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 230 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  کیتامیس  یلرتنک  تراک  ددع   10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب اباب   قباطم   قباطم کیتامیس   کیتامیس یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 95 ھحفص 25 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارد طبترم  کرادم  دشاب و  تفن  ترازو   ( AVL وضع (  تسیابیم  هدننک  نیمات   FLUKE 709 H لدم نویساربیلاک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127: یرباج سانشراک  .دیامن  هئارا  ار  هطبار 

1101001105002245 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 709 H لدم روتاربیلاک  پول  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  کی و  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت 

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

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاربیلاک روتاربیلاک پول   پول نویساربیلاک   نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5913499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIELDBUS PLC BOARD SCHEDA 2MB FOR UNIFLAIR CHILLER یکیزیف - : تخاس  ریز  یکدی  مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201004635000133 زاین :  هرامش 
ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  لیاف  رد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIELDBUS PLC BOARD SCHEDA 2MBFIELDBUS PLC BOARD SCHEDA 2MB ناونع : : ناونع 3838

رگشیامن رگشیامن رتیمسنرت ، ، رتیمسنرت یدورو ، ، یدورو تراک   تراک رگشزادرپ ، ، رگشزادرپ هیذغت ، ، هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 95 ھحفص 27 
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رگشیامن رتیمسنرت ، یدورو ، تراک  رگشزادرپ ، هیذغت ، عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000229 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ABL4WSR24200 لدم  V 24 زاف هس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DI811 لدم لاتیجید  یدورو  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   3BSE008516R1 لدم  AI810 گولانآ یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   LS هدنزاس عجرم   K80S لدم  PLC هعطق رگشزادرپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
کینورتکلا کادآ   AD-MD-7S2M لدم تنمگس  نوس  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ون امرآ  نازاس  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMERSON هدنزاس عجرم  لدم 475  راشف  یاه  رتیمسنرت  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
ورکت ناروآ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  برع  یاقآ  یلخاد 360  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  رظن  دروم 

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

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ریداقم  تروص  قباطم  درمال  ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm متسیس بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000047 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هب.دشاب  هتشاد  تقباطم  خرن  مالعا  گرب  ریداقم و  تروص  رد  یداهنشیپ  غلبم.دشاب  یگدروخ  طخ  هابتشا و  نودب  ریداقم  تروص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  نفلت 32295046  اب  ای  9171846965و  یلیهس یاقآ  اب  دیدزاب  تهج.دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  ریداقم  تروص  هیارا  نودب  یداهنشیپ 

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295046-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتسویپ یتسویپ ریداقم   ریداقم تروص   تروص قباطم   قباطم درمال   درمال ییامیپاوه   ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس نزاخم   نزاخم یور   یور ربرب     High Level AlarmHigh Level Alarm  متسیس متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرگاز نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003274000066 زاین :  هرامش 

سرگاز نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   Keblar لدم یناشن  شتآ  رتسا  یلپ  هالک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یمایم ناریس  کمک  هدننک  هضرع  عجرم   20x12/5 cm زیاس  LED هوق غارچ  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 

نیشام تعنص 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   NEW AGE یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 38 زیاس  PVC سنج دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

راکزیهرپ بوقعی 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس لقادح  سانشراک  دأت  رابنا و  هب  الاک  لاسرا  زا  سپ  دوش - یم  یداهنشیپ  تمیق  در  بجوم  دیرخ  طیارش  مرف  روتکاف و  شیپ  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دهاوخ  تروص  تخادرپ  رابتعا  نیمأت  تروصرد  دعب  هام 

6481941464 یتسپ :  دک  رذآ ،  مراهچ  یادهش  نامتخاس  - نهآ هار  نادیم  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42692392-061  ، 42692690-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42629507-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4141

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  حرش  قباطم   AFFF-AR فک هرتناسنک  ) یناشن شتآ  هرتناسنک  موف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000422 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تامدخ شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  نابهگن  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم   NF-RS-1 لدم یناشن  شتآ  ردوپ  موف  زاس  فک  الاک :  مان 

نابهگن یناشن  شتآ  ینمیا و 
هاگتسد 6000 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجراخ روما  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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دود قرب و  عطق  قاتا و  یامد  یارب   ) یرارطضا رادشه  هناماس  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000395 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
( دود قرب و  عطق  قاتا و  یامد  یارب   ) یرارطضا رادشه  هناماس  روسنس و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک  *** راب لیوحت  زا  دعب  هام  ود  هیوست  هدنشورف * هدهع  هب  رابنا  رد  هیلخت  لیوحت و  سانشراک * دیئات  دروم  هدوزفا * شزرا  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
61158080

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153620-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( فکفک هرتناسنک   هرتناسنک )) یناشن یناشن شتآ   شتآ هرتناسنک   هرتناسنک موف   موف ناونع : : ناونع 4242

(( دود دود وو   قرب   قرب عطق   عطق وو   قاتا   قاتا یامد   یامد یارب   یارب  ) ) یرارطضا یرارطضا رادشه   رادشه هناماس   هناماس وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غارچ یدالوف ، یشک  هلول  یشک ، لباک  یرطاب ، یزکرم ، هاگتسد  قیرح ، مالعا  یساش  قیرح ، مالعا  ریژآ  روتکتد ، ددع  دادعت 150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تومیر

1201090360000014 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تسیمازلا دیدزاب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  ارجا  بصن و  هدش  جرد  تسویپ  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  دراوم  مامت  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هژورپ لحم  زا  تمیق  مالعا  تهج  امتح  هدومن و  لصاح  سامت  یناتسدرا  سدنهم  یاقآ  هرامش 42933187  اب  یرادا  تاعاس  رد  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف دیدزاب  انیسروپ  سدق خ  بالقنا خ  تشادهب خ  هدکشناد  رد  عقاو 

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86126205-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تومیر تومیر غارچ   غارچ یدالوف ، ، یدالوف یشک   یشک هلول   هلول یشک ، ، یشک لباک   لباک یرطاب ، ، یرطاب یزکرم ، ، یزکرم هاگتسد   هاگتسد قیرح ، ، قیرح مالعا   مالعا یساش   یساش قیرح ، ، قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ روتکتد ، ، روتکتد ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  نژوردیه  زاگ  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000278 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/127 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک  رایاوه 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

درمال5913648 ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm متسیس بصن  هیهت و 
یتسویپ ریداقم  تروص  قباطم 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط نژوردیه   نژوردیه زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 95 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wlhgkexpcuwsv?user=37505&ntc=5913492
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913492?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... پات پل  یرتاب  , لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000791 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V18347 لدم  Positioner لدبم الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

.دوش هدهاشم  تسویپ  تسیل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912374 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  ویتکا  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 -  شبن  ملعم -  راولب  دهشم -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... پات پات پلپل   یرتاب   یرتاب ,, لدبم لدبم ناونع : : ناونع 4646

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم   هرواشم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما لوژام  تراک  هندب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000701 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 11000 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SP CARD لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   BASE SX 1000 لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

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

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما لوژام   لوژام تراک   تراک هندب   هندب ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 95 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tvuxdqr4xkvn2?user=37505&ntc=5912547
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912547?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5912801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000135 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

5912805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000134 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... یرون و ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000049 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 210 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  دیرخ  تساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  سامت  هرامش  دوش 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .....  ..... وو یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

5912920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  تخاسریز  تروپ -  تروپ و 24  کت   E1/Eth لدبم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001518 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریبدت هناسر  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4624-SFP-E لدم تروپ  هکبش 24  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SPA-2X1GE-V2 لدم هنایار  هکبش  تروپ  کت  لدبم  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، یناریا احیجرت  ربتعم ،  یتناراگ  یاراد  هدوب ،  سنجروناک  اههاگتسد.ددرگ  لمع  تسویپ  تاصخشم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسراو  رومهم  تسویپ  تمیق  زیر  امتح  نارماک 09173047043- سدنهم  یاقآ  رظان  نفلت 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف سراف ناتسا   ناتسا تخاسریز   تخاسریز تروپ -  -  تروپ وو  2424   تروپ   تروپ کتکت     E1/EthE1/Eth لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   DKVM-4U لدم کنیل  - ید  USB KVM تروپ چوس 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000234 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-4U لدم تروپ  هکبش 4  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  نارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   ، ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  دشاب ، ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین لوبق  لباق  نیزگیاج  لدم   ، ددرگ یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  رجنم  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  هدنشورف ، هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Ubnt unifi-AC-pro) تنرتنیا تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000404 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(Ubnt unifi-AC-pro) تنرتنیا تنیوپ  سسکا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 45  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61654087-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     DKVM-4UDKVM-4U  لدم لدم کنیل   کنیل -- یدید   USB KVMUSB KVM  تروپ تروپ   44 چوس   چوس ناونع : : ناونع 5353

(( Ubnt unifi-AC-proUbnt unifi-AC-pro)) تنرتنیا تنرتنیا تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... یرون و ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000050 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 210 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  دیرخ  تساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  سامت  هرامش  دوش 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .....  ..... وو یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

101F لاوریاف هاگتسد  یتساوخرد  یالاک  !! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا رثاالب  هنرگو  یعقاو  لیوحت  نامز  دیق  اب  دوش  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح 

1101004813000277 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   Fortigate یتراجت مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5656
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HP ProLiant DL380 Generation10 (Gen10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000514 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   PROLIANT یتراجت مان   DL380 G6 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 07132142176 جالع –  نامیا  ینف :  سانشراک  یلخاد 07132142508 -  یرداق –  ارهز  ینف :  هدننک  دأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 تاکرادت :  سانشراک 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 5757
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

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

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

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

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

5913172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000582 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هبساحم  یراذگراب و  رد  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یسررب  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  هناماس  رد  داهنشیپ  زا  لبق  دیئامرف و  تقد 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 5858
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  هکبش  ویسپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد 

1101001132000269 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رترب  هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدنزاس  عجرم  لباک  نیوکت  یتراجت  مان   ATB لدم یتارباخم  ویسپ  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
رترب هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم ویسپ   ویسپ یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5959
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یررحم داتسا  ناور  باصعا و  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد روتکاف  شیپ  / دشابیم یتسویپ  کرادم  رد  هکبش  تازیهجت  بصن  هنیزه  ملق  یرون و 13  ربیف  هکبش و  تازیهجت  ملق   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  یتسویپ  کرادم 

1101090933000021 زاین :  هرامش 
یررحم داتسا  ناور  باصعا و  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقباس زاریش و  رهش  یموب  هدننک  نیمات  / دشابیم یتسویپ  کرادم  رد  ملق  لماش 26  رظن  دم  تامدخ  الاک و  / دشابیم هباشم  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  / دشابیم ههام  تروصب 4  تخادرپ  / دشاب هتشاد  یطابترا  هکبش  ینابیتشپ 

7144113331 یتسپ :  دک  یررحم ،  داتسا  ناور  باصعا و  ناتسرامیب  تشدورم  زاریش  هداج  رتمولیک 15  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605703-071  ، 32605701-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277502-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( راددلیش راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک یرون (  (  یرون ربیف   ربیف وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1313 ناونع : : ناونع 6060

مزاول مزاول وو   هسیر   هسیر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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یتسویپ یاهب  مالعتسا  ربارب  یرادرهش  زاین  دروم  مزاول  هسیر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح 

1101050253000134 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 2/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  همین  یسم 2/5  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 200 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 2/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  یسم 2/5  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 200 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ینواعت هدنزاس  عجرم  ناهفصا  تعنص  نافرع  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   m 20 زیاس  ESE-OBFC40-40 W لدم یطولب  حرط  رلاک  لوف  هلعش  هسیر 40  الاک :  مان 

ناهفصا تعنص  نافرع 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نامرک لباک  ورین  ینواعت  هدنزاس  عجرم   m 100 لوط یفالک  نتراک 1  ینف 6  هرامش   mm 5/4 رطق  PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 780 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   m 100 لوط کنیرش  هتسب   V 500-300 ژاتلو  PVC قیاع سنج   mm^2 1/5 عطقم حطس  سم  یداه  سنج  هتشر  ود  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
رهشوب نیماهب  قرب  عیانص  تکرش  هدننک 

هتسب 100 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هداز یرفعج  جاح  هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم   BARMIKA یتراجت مان  نتراک   m 100 لوط  W 120 ناوت  LSR لدم یگنلش  ییانشور  هسیر  الاک :  مان 
ددع 1200 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
یتعنص یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Hz 50 سناکرف  V 231-400 یجورخ ژاتلو   kV 20 یدورو ژاتلو   NS100 لدم ینغور  زاف  هس  عیزوت  روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ایسآ رهپس  ورین 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
کیرتکلا ناسرد  یددع  ییاوقم 10  هبعج   A 10 نایرج  V 240 ژاتلو یکیناکم  رهم  حرط  راکوت  لیدبت  قرب  دیلک  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

میس دالوپ  هدننک  هضرع  عجرم  میس  دالوپ  هدنزاس  عجرم   DIN3060-5 ینف هرامش  یمرگولیک   mm 5 رطق یفنک  زغم  اب  هزیناولاگریغ  دالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 
مرگولیک 1400 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  8dbd 9 نیگیاه نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رسکلبود 2 

ددع   LINEAR AMPLIFIER ) 2 یا (  هرفح  رتلیف  اب   LNA
ربتعم یتناراگ  اب  مالقا  همه 

تسویپ لیاف  رد  لماک  تاعالطا 
1101090930000110 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LNA لدم  GHz 2-1 سناکرف زیون  مک  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ طابترا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یب  ید  نیگیاه 6  لدم   MHz 136-174 سناکرف یزکرم  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  هیوست 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا 

دامرف هرکاذم  هطوبرم  ناسانشراک  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق 
راوز 05131449940 یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( کمایپ یعامتجا _  یاه  هکبش  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( LINEAR AMPLIFIERLINEAR AMPLIFIER یایا (  (  هرفح   هرفح رتلیف   رتلیف اباب     LNALNA  ددع ددع   22 رسکلبود   رسکلبود ددع   ددع   88 dbd 9dbd 9  نیگیاه نیگیاه نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6262
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  یو  تیگ  لدبم e1 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000281 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-FE1-ETH لدم  E1 یتارباخم هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط یویو   تیگ   تیگ وو     e1e1 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6363
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( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ غلبم  لاس 1401 و  یاهب  تسرهف  اب  رون  یزکرم  ناتسمچ و  ، نایور یاه  شخب  هقورسم  هکبش  میمرت  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  4.000.257.547

1101005349000070 زاین :  هرامش 
برغ ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/08/14 زاین :  خیرات 
رون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب .تسا 2 - یمازلا  اهنآ  یرازگراب  و  راک ) مجح  امرفراک و  طیارش   ) تسویپ کرادم  اضما  رهم و  هدننک و  تکرش  تاصخشم  مرف  ندرکرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طیارش  ریاس  .دشاب 3 - یم  یمازلا  راکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص 

4651739948 یتسپ :  دک  ورین ،  نابایخ  شبن  - نایریخ دیهش  راولب  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52140254-011  ، 52140255-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52140256-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5912383( ههام  6  ) نیکرتشم تامدخ  کمایپ  هحفص 15)لاسرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5912401 سنسیال  هحفص 15)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5912406 یلخاد  هکبش  هحفص 15)یرارقرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5912879 تحت  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5912964Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5912974 یاه  هناخباتک  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  اسرذا ، هناماس  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5913414 مرن  دیرخ   - LAN هکبش هحفص 15)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هیاپ هیاپ غلبم   غلبم وو     140 1140 1 لاس   لاس یاهب   یاهب تسرهف   تسرهف اباب   رون   رون یزکرم   یزکرم وو   ناتسمچ   ناتسمچ ،، نایور نایور یاه   یاه شخب   شخب هقورسم   هقورسم هکبش   هکبش میمرت   میمرت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
لایر لایر   4.000 .257.5474.000 .257.547

6464
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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

5913499FIELDBUS PLC BOARD SCHEDA 2MB(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جومروخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یرازگراب  هناماس  تسویپ  رد  هک  یتاصخشم  تامدخ و  حرش  قباطم  یرهش  رباعم  ولبات  ددع  دیرخ 400  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050079000223 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یرازگراب  هناماس  تسویپ  رد  هک  یتاصخشم  تامدخ و  حرش  قباطم  یرهش  رباعم  ولبات  ددع  دیرخ 400   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
. 

.دنکن داجیا  یللخ  یا  هسیاقم  لودج  رد  ات  دنیامن  جرد  هناماس  رد  ار  لک  تمیق  تسیاب  یم  یمارگ  نایضاقتم 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912367 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

همانهاش 24 هقطنم 12  رباعم  هژورپ  تهج  ینتب  لوادج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  موس  هقبط  دجما  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5  نیب  هاگشناد  نابایخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: ets.mashhad.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

.تسا .تسا هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ ردرد   هکهک   یتاصخشم   یتاصخشم وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم یرهش   یرهش رباعم   رباعم ولبات   ولبات ددع   ددع   400400 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

ینتب ینتب لوادج   لوادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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زاوها هس  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5913017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  هس  هقطنم  رد  فالع  دیهش  نابایخ  مهن و  لپ  یکیفارت  تازیهجت  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000024 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  دانسا 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  هئارا 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ بایدر  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000157 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6767

ییوردوخ ییوردوخ بایدر   بایدر هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : پیت ود  رد  یداهنشیپ  یراجت  نامتخاس  تهج  پآ  لور  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عافترا  ) 4.7 لوط * )  برد 5.75 (  داعبا  هب  ( عافترا  ) 4.7 لوط * )  ) برد 5.5 داعبا  هب 

1101001276000064 زاین :  هرامش 
راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم  رد  لماک  بصن  اب  شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  اب  الاک  لمح 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912337 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ تشه  گنیکراپ  هژورپ  تهج  کیتاموتا  برد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کیتاموتا یکینورتکلا  یاه  برد  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  موس  هقبط  نارمع  نامزاس  دجما  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5  نیب  هاگشناد  نابایخ   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجت یراجت نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج پآپآ   لور   لور برد   برد ناونع : : ناونع 6969

گنیکراپ گنیکراپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسویپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  مق  ناتسا  یاهنادنز  برد  2 ندومن یقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا 

1101003134000311 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یوایح الیل  هدننک  هضرع  عجرم   SF92 لدم  W 220 V 80 یلیر برد  روتوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یلالب 09121521603 سدنهم   - یراک زور  باسح 40  هیوست   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: 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

یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مقمق   ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز برد   برد 22 ندومن ندومن یقرب   یقرب ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

7171
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش یبناج  مزاول  اب  مونیمولآ ) هتسوپ  ،) تناس یوزاب 80 لوط  اب  لدم 700 و 800  دروفناک  کیتاموتا  نکزاب  برد  ییوزاب  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تومیر یمشچ و  لرتنک  یساش ، دیلک ،

1101091645002314 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   JACK LOCK یتراجت مان   5x5 cm زیاس کیتاموتا  نکزاب  برد  کج  یوزاب  هعطق  لفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضاقتم دحاو  طسوت  ینف  تاصخشم  دأت  هب  طونم  الاک  لاسرا  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  تسالاک ، دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  دقن  تروص  هب  یرتم  یوزاب 6 اب   BAY1980 لدم یتیداف  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093606000112 زاین :  هرامش 

رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  دقن  تروص  هب  یرتم  یوزاب 6 اب   BAY1980 لدم یتیداف  دنبهار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32530411-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا نکزاب   نکزاب برد   برد ییوزاب   ییوزاب هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 7272

یتیداف یتیداف دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم  زاریش  هاگدورف  ینابهگن  یاه  برد  یزلف  ششوپ  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000173 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف ینابهگن   ینابهگن یاه   یاه برد   برد یزلف   یزلف ششوپ   ششوپ وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 95 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uzjqr2l4rmwfa?user=37505&ntc=5912822
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912822?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نابهتسا ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004026000080 زاین :  هرامش 

نابهتسا شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ژارتم هب  یا  هسردم  رد  قیقد  لماک و  یارجا  بصن و  اب  هارمه  تسیابیم  هدش  هداد  تمیق  .دشاب  یتسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  دیاب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راک  دات  بصن و  زا  سپ  هام  رثکادح 2  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لوصحم  راک و  یتناراگ  .دشاب  رتم  یدودح 2800 

7451957417 یتسپ :  دک  نابهتسا ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  مئاق ، راولب  نابهتسا ، ناتسرهش  نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53229300-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223427-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابهتسا ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004026000079 زاین :  هرامش 

نابهتسا شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ژارتم هب  یا  هسردم  رد  قیقد  لماک و  یارجا  بصن و  اب  هارمه  تسیابیم  هدش  هداد  تمیق  .دشاب  یتسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  دیاب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راک  دات  بصن و  زا  سپ  هام  رثکادح 2  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لوصحم  راک و  یتناراگ  .دشاب  رتم  یدودح 4000 

7451957417 یتسپ :  دک  نابهتسا ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  مئاق ، راولب  نابهتسا ، ناتسرهش  نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53229300-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223427-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 7575

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 7676

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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غالبجواس ناتسرهش  رادنچ  شخب  هرد  لوکسا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دیاب  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  اه  تمیق  یمامت 

1101098493000002 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  رادنچ  شخب  هرد  لوکسا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشا هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  دیاب  سانجا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دیاب  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  اه  تمیق  یمامت 

3365181516 یتسپ :  دک  هرد ،  لوکسا  یاتسور  - رادنچ شخب  - غالبجواس ناتسرهش  - زربلا ناتسا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44326826-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44326826-026 :: 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

دشاب دشاب دیاب   دیاب هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب دانسا   دانسا قبط   قبط اهاه   تمیق   تمیق یمامت   یمامت ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  ینابیشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001191000018 زاین :  هرامش 

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

دادعت 700 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  ینابیشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617614433 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  دابآ  نسح  نابای  یادتبا خ  یدازآ  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31826302-087  ، 31826000-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31826216-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000111 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور الاک 30  لیوحت  نامز  زا  تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09191968511 یگنهامه  تهج  - دشابیم یراک 

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

ناتسدرک ناتسدرک ناتسا   ناتسا ردرد   یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس ینابیشپ   ینابیشپ ناونع : : ناونع 7878

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 7979
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یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوش زاب -  لرتنک  تومیر  لوژام  زاب -  دنمشوه  هکبش  تحت  لنپ  لرتنک  لماش  یتظافح  یاه  متسیس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... تنگم و یتسد -  لادپ  یشزرل -  روسنس 

1201003777000017 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ مرف  قبط  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دنجریب یبونج ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.دامن خساپ  تسویپ  امتح  لیمکت و  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  تسویپ ) ) زایندروم یالاک  تاصخشم  مرف  قبط  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوش کوش زاب -  -  زاب لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر لوژام   لوژام زاب -  -  زاب دنمشوه   دنمشوه هکبش   هکبش تحت   تحت لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک لماش   لماش یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ....  .... وو تنگم   تنگم یتسد -  -  یتسد لادپ   لادپ یشزرل -  -  یشزرل روسنس   روسنس

8080
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تشادهب هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تمیق  مالعا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004452000004 زاین :  هرامش 

تشادهب هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5618953141 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هدکشناد  - رون مایپ  هاگشناد  یوربور  - هاگشناد نابایخ  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442816-045  ، 33512001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512004-045 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  هرادا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوفزد ، رهشهامردنب ، ناگدازآ تشد  ، کشمیدنا ، رتشوش ، نادابآ

1101020012000030 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تمیق   تمیق مالعا   مالعا یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8282
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هندب طقف  250d نناک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000174 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  الاک  دک  تسویپ  تسیل  حرشب  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000213000019 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  الاک  دک  تسویپ  تسیل  حرشب  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یرادناتسا  هیظفاح  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442283-086  ، 33666001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688006-086 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COOCK LABS-100 LIVER ACCESS AND BIOPSY NEEDLE SET دبک یسپویب  الوگیژ  سنارت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000258 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دبک5913309 یسپویب  الوگیژ  سنارت  هحفص 63)تس  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

هتسبرادم5912179 نیبرود  بصن  هحفص 56)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5912192 نیبرود  بصن  هحفص 56)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دبک دبک یسپویب   یسپویب الوگیژ   الوگیژ سنارت   سنارت تستس   ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 95 ھحفص 63 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دنمناوت و  راکنامیپ  هب  ار   Video Wall هاگتسد کی  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمأت ، دراد  رظن  رد  لسناریا  یطابترا  تامدخ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک راذگاو  تیحالص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: sourcing.irancell.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: callforbids@mtnirancell.irسکف لیمیا لیمیا

video wall :: 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

5913035Video Wall هاگتسد کی  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 64)نیمأت ، )  video wallvideo wall

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5912778FM200 یزاگ یافطا  مالعا و  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشک5913190 هلول  یشک ، لباک  یرطاب ، یزکرم ، هاگتسد  قیرح ، مالعا  یساش  قیرح ، مالعا  ریژآ  روتکتد ،
تومیر غارچ  یدالوف ،

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5913492 مالعتسا  حرش  قبط  نژوردیه  زاگ  هحفص 29)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5913060(Ubnt unifi-AC-pro) تنرتنیا تنیوپ  هحفص 33)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

Video WallVideo Wall هاگتسد   هاگتسد کیکی   زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 95 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59gfcpxdja5wa?user=37505&ntc=5913035
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913035?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یرازگراب5912205 دانسا  قبط  اه  تمیق  یمامت  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دشاب دیاب  هدش 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سخرس یداصتقا  هژیو  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم دانساعبنم لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/8/18: هصقانم

5912156 :: هرازه هرازه :1401/8/19دکدک   تکاپ ییاشگزاب  خیرات   - 1401/08/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط سکعلاب  دهشم و  هب  سخرس  ریسم  رد  دوخ  ناراکمه  ددرت  تهج  یششکدوخ  یربرفاسم  نیزرد  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم 

لایر  1٫000٫000٫000: هصقانم رد  تکرش  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

تاکرادت دحاو   05134540001 :: نفلت :: Khsez.org epf.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم ردرد   دوخ   دوخ ناراکمه   ناراکمه ددرت   ددرت تهج   تهج یششکدوخ   یششکدوخ یربرفاسم   یربرفاسم نیزرد   نیزرد هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 95 ھحفص 65 
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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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد هدیدرگ  تسویپ  زیاس  حرش و  اب  قباطم  یاه  یتشادهب  سیورسو  اه  نامتخاس  یدورو  تهج  یرداپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000238 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اشار نامیپ  رادیف  هدننک  هضرع  عجرم  تمرد  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  داعبا  ینلیپورپ  یلپ  سنج   cm 1 یموینیمولآ لیفورپ  اب  یرداپ  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اشار نامیپ  رادیف  هدننک  هضرع  عجرم  تمرد  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  داعبا  ینلیپورپ  یلپ  سنج   cm 2 یموینیمولآ لیفورپ  اب  طسوتم  ددرت  یرداپ  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  ددرگ و  تیاعر  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  دراوم  یمامت  مارتحا ،  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319621-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریسم5912156 رد  دوخ  ناراکمه  ددرت  تهج  یششکدوخ  یربرفاسم  نیزرد  هاگتسد  کی  هحفص 15)دیرخ  ددرت  ( ددرت

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

یرازگراب5912205 دانسا  قبط  اه  تمیق  یمامت  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دشاب دیاب  هدش 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه5912843 یتشادهب  سیورسو  اه  نامتخاس  یدورو  تهج  یرداپ  هحفص 15)دیرخ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اهاه یتشادهب   یتشادهب سیورسو   سیورسو اهاه   نامتخاس   نامتخاس یدورو   یدورو تهج   تهج یرداپ   یرداپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 95 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/spam8egbmqlx2?user=37505&ntc=5912843
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912843?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  داهنشیپ  قبط  تققرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000181 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  در  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  تسا  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01133805717: دیرخ سانشراک  سامت  هرامش 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805717-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 14  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  روضحدیدزاب  ( ددرگ علام  تسویپ   ) یلک دراوم  قیرح و  دض  برد  بصنو  نامتخاس  هب  روتارنژ  زا  یشک  لباک  دراوم  زیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101090675000005 زاین :  هرامش 
نارهت هدراهچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روضحدیدزاب  ( ددرگ علام  تسویپ   ) یلک دراوم  قیرح و  دض  برد  بصنو  نامتخاس  هب  روتارنژ  زا  یشک  لباک  دراوم  زیر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1495613141 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ناریا  یوربور  جرک  نارهت  نابوتا  هدراهچ  رتمولیک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44199382-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44199382-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف سنج   سنج رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 8989

یلک یلک دراوم   دراوم وو   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد بصنو   بصنو نامتخاس   نامتخاس هبهب   روتارنژ   روتارنژ زازا   یشک   یشک لباک   لباک دراوم   دراوم زیر   زیر ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا5912538 قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، هحفص 6)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5912575 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

داوم5912594 رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادناهار  بصن و  تخاس ، هیهت ، ییارجا  تایلمع  یراذگاو 
ییایمیش

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تفن5912774 هاگشیالاپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  رارقتسا  هحفص 6)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5912778FM200 یزاگ یافطا  مالعا و  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5912783 یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف5912865 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 6)رد  قیرح  ( قیرح

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

یشک5913190 هلول  یشک ، لباک  یرطاب ، یزکرم ، هاگتسد  قیرح ، مالعا  یساش  قیرح ، مالعا  ریژآ  روتکتد ،
تومیر غارچ  یدالوف ،

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5913492 مالعتسا  حرش  قبط  نژوردیه  زاگ  هحفص 29)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5913608 ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  دوخ  یلالگ  یلعاباب و  یاهدحاو  زیهجت  هب  هحفص 6)تبسن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلک5913683 دراوم  قیرح و  دض  برد  بصنو  نامتخاس  هب  روتارنژ  زا  یشک  لباک  دراوم  هحفص 6)زیر  قیرح  ( قیرح

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 4 یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد هب  طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام

1101060040000322 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم * ههام یلا 4  یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد هب  طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * هدنشورف هدهع  هب  یریگراب  لمح و  * هدنشورف هدهع  هب  همیب 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122163-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

هب5912409 طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع 
* هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام یلا 4  یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد

هحفص 68) روتکتد  ( روتکتد

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

یشک5913190 هلول  یشک ، لباک  یرطاب ، یزکرم ، هاگتسد  قیرح ، مالعا  یساش  قیرح ، مالعا  ریژآ  روتکتد ،
تومیر غارچ  یدالوف ،

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5913492 مالعتسا  حرش  قبط  نژوردیه  زاگ  هحفص 29)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلا  44 یلا یدقن  33   یدقن ریغ   ریغ ..GCMSGCMS هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم   c5975c5975 لدم   لدم یمرج   یمرج روتکتد   روتکتد   turbomolecular pumpturbomolecular pump  ریمعت ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع
** هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   همیب   همیب باسحاصافم   باسحاصافم ** ههام ههام

9191
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابجا روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یپوکسارپال /  نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002083 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیهجت  ابص  افیا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  اتاباص  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   STCS لدم یکشزپ  یرادربریوصت  نیبرود  شکور  الاک :  مان 

زیهجت ابص  افیا  یناگرزاب 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یپوکسارپال /  نیبرود  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09167069403 ههام هس  تخادرپ  رتشلا  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   irc دک یاراد  یپوکساراپال  نیبرود  رواک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093606000113 زاین :  هرامش 

رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  تکاپ 1   17x250 cm زیاس یپوکساراپال  نیبرود  فرصمرابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 

حارج یماوق 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09167069403 ههام هس  تخادرپ  رتشلا  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   irc دک یاراد  یپوکساراپال  نیبرود  رواک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32530411-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسارپال یپوکسارپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 9292

یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشنم ینیم  روشنم ، کت  جردم و  نولاژ  نیبرود ، هیاپ  هس  نشیتسا ، لاتوت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: ریز تاصخشم  قبط 

1201003798000233 زاین :  هرامش 
ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

(Sanding (DLE-USB-Trigger key یناپمک تخاس   ARC5-Pro لدم یرزیل  نشیتسا  لاتوت  نیبرود  - 
 Sanding یناپمک تخاس   WDF20 لدم سالگربیف  هیاپ  هس 

( تس  1  ) اکیال حرط  روشنم  ینیم  اکیال ، حرط  روشنم  کت  یپوکسلت و  جردم  نولاژ 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  ناجنز  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمظاک ) یاقآ   ) هرامش 02433054318 اب  زاین  تروص  رد 

دریگیم تروص  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ  هتفه  کی  یط  روتکاف و  لصا  هئارا  هب  طونم  باسح  هیوست 

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052558-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشنم روشنم ینیم   ینیم روشنم ، ، روشنم کتکت   وو   جردم   جردم نولاژ   نولاژ نیبرود ، ، نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   نشیتسا ، ، نشیتسا لاتوت   لاتوت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد 
1101050259000864 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1170  یکشزپ  یپوکسوراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

ددع 2600 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5912179 نیبرود  بصن  هحفص 56)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5912192 نیبرود  بصن  هحفص 56)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازگراب5912205 دانسا  قبط  اه  تمیق  یمامت  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دشاب دیاب  هدش 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 56)نیبرود5912248 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکسارپال5912715 نیبرود  هحفص 15)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

ددرگ5912943 تمیق  مالعا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یمیم تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت یپوکساراپال   یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروص   تروص ردرد   .دشاب   .دشاب

9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنرب5913005 اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ،
DAHUA

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5913020 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  هحفص 56)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5913167 رادم  نیبرود  - یساکع هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشابیم5913170 هباشم  الاک  دک  تسویپ  تسیل  حرشب  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکساراپال5913179 نیبرود  رواک  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

روشنم5913287 ینیم  روشنم ، کت  جردم و  نولاژ  نیبرود ، هیاپ  هس  نشیتسا ، لاتوت  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یالاک5913471 اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت  یپوکساراپال  نیبرود  رواک 
.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت 

هحفص 15) 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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ن / / 17 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش تیاغل  زا 1401/8/15   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/8/15   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال  تادنتسم  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ،  هارمه  هب   EMC یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 70.000.000.000 

لایر نیمضت 3.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح لک  هرادا  مشش  هقبط  یزکرم  یرادرهش  یداینب  دیهش  ناتسوب  بنج  ردص  یسوم  راولب  مق   :: سردآ سردآ

36104333-025 :: نفلت :: WWW.GOM.IRنفلت 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

شزومآ5912217 یزادنا ،  هار  بصن ،  هارمه  هب   EMC یزاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 74)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5913172 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 33)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

یتیداف5912819 دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیداف5912819 دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شزومآ شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هارمه   هارمه هبهب     EMCEMC  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

g9 رورس تاو  رواپ 800  ,  hpe sas 2.4tb 12g -10k دراه ددع  دیرخ 2  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000109000007 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یروانف  هزوح  هیدات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ  دات  دشاب - یمالعا  تاصخشم  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  یدقن  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لک  هرادا 

9719866856 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ندعم -  تعنص و  راولب  یاهتنا  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400114-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400111-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد تاعالطا  یروانف  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش تیاغل 1401/8/19 و  خیرات 1401/8/14  زا   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 ( تیاغل 16/30  8  ) یرادا تعاس 

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

5913040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا   G10 رورس هاگتسد  شش  هاگتسد Tape Drive و  کی   ، Qnap هاگتسد کی  دیرخ  هب  تبسن  ات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

توعد دنشاب  یم  اتفا  همانیهاوگ  نینچمه  ود و  ای  کی  هجرد  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  هک  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ  یم  لمعب 

تسا یمازلا  دانسا  تفایرد  تهج  هدنیامن  ییاسانش  تراک  هئارا  رگ و  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا 

ییایرد تاعالطا  یروانف  هعسوت  تکرش  مجنپ  هقبط  ا.ا.ج  یناریتشک  نامتخاس  نامسآ  جرب  یناساول ،  دیهش  نابایخ  نارادساپ  عطاقت  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ

23844062 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

g9g9  رورس رورس تاو   تاو   800800 رواپ   رواپ , ,   hpe sas  2 .4tb hpe sas  2 .4tb 12g - 10k12g - 10k دراه   دراه ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   وو     Tape DriveTape Drive هاگتسد   هاگتسد کیکی    ،  ، QnapQnap  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001081 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالاصتا نارگشزادرپ  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   150GS لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناسارف هدننک  هضرع  عجرم  کتارف   bar 10 راشف  mm 2200 رطق  GRP تالاصتا لیدبت  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناسارف هدننک  هضرع  عجرم  کتارف   bar 6 راشف  mm 2400 رطق  GRP تالاصتا لیدبت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناسارف هدننک  هضرع  عجرم  کتارف   bar 10 راشف  mm 2800 رطق  GRP تالاصتا لیدبت  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HUELSEN هدنزاس عجرم   2x3 in زیاس یموینیمولآ  تالاصتا  هلول  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایناغط اضر  مالغ  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   in 4-2\1 زیاس یدالوف  یزاگ  یشوج  تالاصتا  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   bar 10 راشف  1200x1000 mm زیاس  GRP سنج تالاصتا  هلول  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   bar 10 راشف لیتکاد  ندچ  سنج   250x250x250 mm زیاس جنلف  رس  هس  تالایس  لاقتنا  تالاصتا  هلول  هب  جنلف   T یهار هس  الاک :  مان 
دور راهب  عولط  ناسربآ 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   TEE هدنزاس عجرم   TEE یتراجت مان   bar 10 راشف  10x6x10 in زیاس یدالوف  سنج  تالاصتا  هدنهاک  هلول  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   BW هدنزاس عجرم   BW یتراجت مان   bar 6 راشف  10x6 in زیاس یدالوف  سنج  تالاصتا  هدنهاک  هلول  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت.دشاب 53183711 یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   . دشاب یم  تسویپ  اضاقت  لصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

هدنهاک هدنهاک هلول   هلول لیدبت   لیدبت جنلف -  -  جنلف هلول   هلول یهار   یهار هسهس   تالاصتا -  -  تالاصتا یهار   یهار هسهس   تالاصتا -  -  تالاصتا هلول   هلول لیدبت   لیدبت تالاصتا -  -  تالاصتا لیدبت   لیدبت هنایار -  -  هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تالاصتا تالاصتا

9999
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53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یرادا  نامتخاس  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000074 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هناماس  رد  هدش  روهمم  تادنتسم  زیلانآ و  هئارا  خیرات 1400/8/16 و  رد  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  هب  طونم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % ارجا  لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

ای 03133998521  03133998520 یگنهامه : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 95 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejeet9c59gby3?user=37505&ntc=5913390
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913390?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lnghelc7h8dd5?user=37505&ntc=5913446
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913446?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000641 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رورس دراه  - 
تسویپ تسیل  قبط 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000126 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: 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

یرادرهش5912294 یسکونیل  یاهرورس  یزاس  نما  هحفص 15)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5912303 هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 6  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5912575 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5912769g9 رورس تاو  رواپ 800  ,  hpe sas 2.4tb 12g -10k دراه ددع  هحفص 74)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

5912778FM200 یزاگ یافطا  مالعا و  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5912783 یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف5912865 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 6)رد  قیرح  ( قیرح

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

5913040G10 رورس هاگتسد  شش  هاگتسد Tape Drive و  کی   ، Qnap هاگتسد کی  هحفص 74)دیرخ  رورس  ( رورس

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست.تسا  33   هیوست.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 102102

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

هکبش5913130 هحفص 33)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یهار5913390 هس  تالاصتا -  یهار  هس  تالاصتا -  هلول  لیدبت  تالاصتا -  لیدبت  هنایار -  رورس  دیرخ 
تالاصتا هدنهاک  هلول  لیدبت  جنلف -  هلول 

هحفص 74) رورس  ( رورس

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

تسویپ5913446 ینف  تاصخشم  قبط  یرادا  نامتخاس  رورس  قاتا  هحفص 74)یزاسدرادناتسا  رورس  ( رورس

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

تسویپ5913449 تسیل  قبط  رورس  هحفص 74)دراه  رورس  ( رورس

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

هدش5913475 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت 
 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3 

هحفص 74) رورس  ( رورس

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

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع HAMILTON) 10 روتالیتنو یارب  اوه  نایرج  روسنس   ) روسنسولف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000333 زاین :  هرامش 

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENVITEC هدنزاس عجرم  نوتلیمه  روتالیتنو  هاگتسد  دربراک   Spiroquant H لدم اوه  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

سیمارآ تعنص 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع HAMILTON) HAMILTON) 1010 روتالیتنو   روتالیتنو یارب   یارب اوه   اوه نایرج   نایرج روسنس   روسنس  ) ) روسنسولف روسنسولف ناونع : : ناونع 103103

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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  قبط  هاگورین  تهج   VITEC شزرل روسنس  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000121 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 5 زیاس شزرل 03-18745  روسنس  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5912312 HAMILTON) 10 روتالیتنو یارب  اوه  نایرج  روسنس   ) هحفص 80)روسنسولف روسنس  ( روسنس

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

5912405 - زاب دنمشوه  هکبش  تحت  لنپ  لرتنک  لماش  یتظافح  یاه  متسیس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ 
 .... تنگم و یتسد -  لادپ  یشزرل -  روسنس  کوش  زاب -  لرتنک  تومیر  لوژام 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5913063( دود قرب و  عطق  قاتا و  یامد  یارب   ) یرارطضا رادشه  هناماس  هحفص 29)روسنس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگورین5913408 تهج   VITEC شزرل روسنس  ددع  هحفص 80)دیرخ 8  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین هاگورین تهج   تهج   VITECVITEC  شزرل شزرل روسنس   روسنس ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 95 ھحفص 81 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132372  اب  قباطم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005853 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شالت یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH SET یتراجت مان   TG 125 تلکیسروتوم تراتسا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلکیسروتوم تلکیسروتوم تراتسا   تراتسا لماک   لماک چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  چوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000513 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بایرد یداه  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   INTELLITECH یتراجت مان   TK-407K لدم تروپ  چیئوس 4  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

تلکیسروتوم5912339 تراتسا  لماک  هحفص 81)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5912401 سنسیال  هحفص 15)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5912877GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  هحفص 81)چوس 16  چیئوس  ( چیئوس

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

ربتعم5912951 یتناراگ  اب   DKVM-4U لدم کنیل  - ید  USB KVM تروپ هحفص 33)چوس 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

GLCGLC  هارمه هارمه هبهب   رودتوا   رودتوا تروپ   تروپ   44 وو   تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

چیئوس5912401 سنسیال  هحفص 15)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5912877GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  هحفص 81)چوس 16  چیئوس  ( چیئوس

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

ربتعم5912951 یتناراگ  اب   DKVM-4U لدم کنیل  - ید  USB KVM تروپ هحفص 33)چوس 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

روشنم5913287 ینیم  روشنم ، کت  جردم و  نولاژ  نیبرود ، هیاپ  هس  نشیتسا ، لاتوت  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب  - تسویپ کرادم  تاصخشم  اب  کاد  لژ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091422000010 زاین :  هرامش 

رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
Lead- یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 30  لیوف  هتسب   mm 50 زیاس هنیس  هسفق  هب  بلق  روتینام  هاگتسد  میس  لاصتا  دربراک   solid لژ دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

R-LFO-500 دک دشر  هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Lok
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  دصقمات و  راب  لمح  - یتسویپ کرادم  قبط  پات  پل  نیبرود و  اب  کاد  لژ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رزخ ،  یایرد  نایهام  سات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  - یتشهب دیهش  تالیش  بنج  - یجاقاش - رگنس تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4338133986

34533721-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533722-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دیدرگ .دیدرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دکدک   ناریا   ناریا دوبن   دوبن لیلد   لیلد هبهب   -- تسویپ تسویپ کرادم   کرادم تاصخشم   تاصخشم اباب   کاد   کاد لژلژ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئات زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  تباث  - یاهروتینام  صوصخم   MASIMO فرصم رابکی  رتمیسکا  سلاپ  یدازون  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحتو

1201090011000224 زاین :  هرامش 
ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لیوحتو دیئات  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  تباث  - یاهروتینام  صوصخم   MASIMO فرصم رابکی  رتمیسکا  سلاپ  یدازون  بورپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  800 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحتو لیوحتو دیئات   دیئات زازا   سپسپ   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ تباث   - - تباث یاهروتینام   یاهروتینام صوصخم   صوصخم   MASIMOMASIMO فرصم   فرصم رابکی   رابکی رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ یدازون   یدازون بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 108108
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005850 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم   cm 150 زیاس یرادرب  ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  دربراک  ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   MEDICAL POLYMER CO LTD
ددع 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک ولو   ولو کچکچ   لبد   لبد یوق   یوق راشف   راشف   YY روتکناک   روتکناک  - - گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 109109
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس - یجوز 4 راد دلیش  ناشفا  هکبش  لباک  - یرتم جنپ  AV هدروخ تکوس  رسود  لباک   - یرتم 2 زیاس USB طبار لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک رتم  کی  هارمه  هبروتینام  هیذغت  تکوس  - رواک هارمه  هب  RJ45 هکبش

1101001024000136 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تباب یگنهامه  تهجدشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریادیریگب  سامت  14 یلا تعاس 9 ربجنر  یاقا  ینف  سانشراک  هرامش 09125549690 اب  سانجا  عون 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USBUSB طبار طبار لباک   لباک ناونع : : ناونع 1101 10
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نارهت هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد سیک 1 دیرخ   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 1 روتینام دیرخ  -2

هاگتسد 2 ود G&B رتنیرپ دیرخ  -3
هاگتسد رنکسا 1 -4

دشابیم هباشم  دک  ناریا  نمض  رد 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم 

1101091440000016 زاین :  هرامش 
نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  هنایار  نامسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   M4N68T-M لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا -- رتنیرپ   رتنیرپ روتینام - - روتینام سیک -  -  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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رتخدلپ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هضرع عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپ شرآ  ادن  هدننک 

1101092687000008 زاین :  هرامش 
رتخد لپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرآ ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ

6851747736 یتسپ :  دک  رتخدلپ ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   - یربهر نابایخ   - رتخدلپ رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223560-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223560-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091968000043 زاین :  هرامش 

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تازیهجت و  ندرک  لبمسا  همانرب  بصن  هنیزه  ددرگ  یراذگ  تمیق  دشاب  یم  دات  دروم  هک  هدش  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09125914812 هرامش  ددرگیم  عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  یلصا  یتناراگ  تازیهجت  هیلک 

3751119866 یتسپ :  دک  کالپ 280 ،  نایغادوب  هاش  دیهش  نابایخ  ادهش  یرتم  نابایخ 30 سدقرهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46834550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46816683-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  زکرم  سانشراک  دات  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا  دشاب  یم  هباشم  هدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101094380000008 زاین :  هرامش 
حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CANON یتراجت مان   K10080 لدم رتنیرپ  تج  پاچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت دشاب و  یم  دات  دروم  زکرم  سانشراک  دات  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا  دشاب  یم  هباشم  هدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هاگنامرد  رابنا  رد  الاک 

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یرادا روتینام   روتینام رتنیرپ -  -  رتنیرپ تجتج   پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد - -   A4A4  دیفس دیفس هایس   هایس وو   یگنر   یگنر تعرسرپ   تعرسرپ یناگیاب   یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 1141 14

یرتویپماک یرتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 95 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/drhvyqzpemnx4?user=37505&ntc=5913332
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913332?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 ) یرتویپماک رازفا  تخس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

اب 09167441645 سامت 
ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  حرش 
1101091427000004 زاین :  هرامش 

یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-T403 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپدرب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PIONEER یتراجت مان   XD11T لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CORSER هدنزاس عجرم   CORSER یتراجت مان   DDR4/1600 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M402N لدم  A4 دیفس هایس و  یرزیل  هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF625HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   5005U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناونع ههامکیرثکادح  هیوست  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  یمیسرروتکاف  هئارا  ددرگیم  عوجرم  الاک  تیفیکو  تریاغم  مدع  تروصرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09167441645 اب یگنهامه  ابش  هرامشو  روتکاف  شیپ  مازلا  ربتهم  تکرش 

1814178793 یتسپ :  دک  یسابع ،  دیهش  هاگنامرد  تارباخم  بنج  یناقلاط  نابایخ  رهشرقاب  یررهش -  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55203464-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55203464-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5912199 دک  ناریا  زا  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب  - تسویپ کرادم  تاصخشم  اب  کاد  لژ  هاگتسد 
.دیدرگ هدافتسا 

هحفص 84) روتینام  ( روتینام

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

تباث -5912246 یاهروتینام  صوصخم   MASIMO فرصم رابکی  رتمیسکا  سلاپ  یدازون  بورپ 
لیوحتو دیئات  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ 

هحفص 84) روتینام  ( روتینام

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

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

دربراک5912275 ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک  - گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف 
یرادرب ریوصت  روتکژنا  هاگتسد 

هحفص 84) روتینام  ( روتینام

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

5912873USB طبار هحفص 84)لباک  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5912982 رتنیرپ - روتینام - سیک -  هحفص 84)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5912997 هحفص 84)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5913082 تسیل  قبط  تازیهجت  رتویپماک و  هحفص 84)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5913332 تج  پاچ  هاگتسد  -  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا 
یرادا روتینام  - 

هحفص 84) روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5913494 رازفا  تخس  هحفص 84)مزاول  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هتسبرادم5912179 نیبرود  بصن  هحفص 56)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5912192 نیبرود  بصن  هحفص 56)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب5913005 اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ،
DAHUA

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5913020 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  هحفص 56)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ تاصخشم  قبط  یربزر  درب  ددع  تنیالک و 5  نیت  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001413000001 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 . یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  طسوت  نآ  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715513165 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  هاگدورف  ، یروشک دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4326611-083  ، 34326611-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34329999-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  دنقرصق  تشادهب  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UFACE 202 بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093262000026 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  دنقرصق  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ZK TECO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZK TECO یتراجت مان   UFACE 302 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک ههام -  ود  هیوست  یرسک -  رازفا  مرن  ینابیتشپ  اب   UFACE 202 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح  هاگتسد  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح 

9996113979 یتسپ :  دک  دنفرصق ،  تشادهب  زکرم  - ناگنوگ هلحم  - دنقرصق رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35242401-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35243162-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربزر یربزر درب   درب ددع   ددع   55 وو   تنیالک   تنیالک نیت   نیت ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

UFACE 202UFACE 202 بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1171 17
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نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش یادهش  ناتسرامیبو  تشادهب  هکبش  هکبشورازفاتخس ....  ، رازفا مرن  تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرمروما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیسره

1101030268000021 زاین :  هرامش 
نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
نیسره تشادهب  هکبشو  ناتسرامیب  2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هعباتزکارمو  تشادهب  هکبشو  ناتسرامیبرد  زاین  دروم  یاهتفیش  ساسارب  یصصخت  یورین  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

5912340CBD-1000 لدم  rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 5)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5912376 شیوداپ 150 هکبش  تحت  سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5912671 تحت  لاتیجید  هناخباتک  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5912879 تحت  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5912926 مالعتسا  قبط  سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5912964Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5912974 یاه  هناخباتک  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  اسرذا ، هناماس  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربزر5912996 درب  ددع  تنیالک و 5  نیت  ددع  کی  هحفص 92)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

ناتسرهش ناتسرهش یادهش   یادهش ناتسرامیبو   ناتسرامیبو تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش هکبشورازفاتخس ....  ....  هکبشورازفاتخس ،، رازفا رازفا مرن   مرن تشادهگنو   تشادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرمروما   طوبرمروما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نیسره نیسره

118118
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5913385UFACE 202 بایغ روضح و  هحفص 92)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5913414 مرن  دیرخ   - LAN هکبش هحفص 15)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشادهب5913615 هکبش  هکبشورازفاتخس ....  ، رازفا مرن  تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرمروما  یراذگاو 
نیسره ناتسرهش  یادهش  ناتسرامیبو 

هحفص 92) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسدرک5912208 ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هحفص 56)ینابیشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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