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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 نابآ   نابآ   1919 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   158هکس ,970 , 000158 ,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما349,390349,390رالد تاراما مهرد   ,95مهرد 13095, 130

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,470هکس , 000149,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,224رالد 100224, سیئوس100 سیئوس کنارف   354,500354,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   260رالد ,500260 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   93,05093,050لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,000هکس , 00058 ,000 , وروی000 ,349وروی 190349, ژورن190 ژورن نورک   33,60033,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,508یالط ,00014,508 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ397,970397,970دنوپ نپاژ نینی   دصکی   238,250238,250دصکی

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5353))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 40

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( 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  • 45

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001549000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933787 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم  هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب  تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایرتشم هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/11/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 229 یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  ، 1587617811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934144 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   23,150,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رتناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  ترازو  سیدرپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

،، یتسپ یتسپ روما   روما تنواعم   تنواعم هزوح   هزوح ردرد   یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   یطابترا   یطابترا

22
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فرط زا  یگدنیامن  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

itrc.ac.ir :: عبنم ناوخارفعبنم مالعا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« یعونصم شوه  یاهدربراک  هعسوت  ییارجا  ینف و  ماظن  یحارط  هژورپ «  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0218497726 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ai.app@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001583000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933555 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  یبیکرت  لکیس  هاگورین  راخب  نیبروت  یلصا  ولو  پاتسا  ولو و  لرتنک  لخاد  تخاس  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیلوت تکرش  کالپ 36 ،  هچوک 16 ،  هعمج ،  ماما  نابایخ  یمالسا ،  یروهمج  راولوب  نامرک ،   ، 7619634441 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
034-32442333 راگنرود :   034-32483589-93 نفلت :  نامرک  قرب  یورین 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

«« یعونصم یعونصم شوه   شوه یاهدربراک   یاهدربراک هعسوت   هعسوت ییارجا   ییارجا وو   ینف   ینف ماظن   ماظن یحارط   یحارط هژورپ «  «  هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

هاگورین هاگورین راخب   راخب نیبروت   نیبروت یلصا   یلصا ولو   ولو پاتسا   پاتسا وو   ولو   ولو لرتنک   لرتنک لخاد   لخاد تخاس   تخاس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق 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 55 ھحفص 6 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات خیرات 1401/08/18  زا  .تشاد ( دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و 

 ( خیرات 1401/08/29

nidc.ir :: عبنم یبایزراعبنم یاهمالعتسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   R14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
(1401/09/15 یفیک (: 

5934286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( وروی دروآرب (  غلبم   - LAND RIG ELECTRIC DRILLING MODULE AND SPARE PARTS یاضاقت هرامش 43-22-0103048008 - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- وروی نیمضت 241’339  - - 14,560,000

وروی نیمضت 60’124  - 1,900,000 وروی )  ) دروآرب  - DIESEL ENGINE GENERATOR SETS AND SPARE PARTS یاضاقت هرامش 43-22-0103048009 -
-

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس (  ( تلود یکینورتکلا 

نلاس 113- لوا - هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها - سردآ : تاعالطا : تفایرد   :: سردآ سردآ
061-34148656 - 06134148615 سامت :  هرامش  یروصنم –  یاقآ  مارهب / گنس  یاقآ  الاک - یجراخ  تاکرادت  هرادا 

:: نفلت :: www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_prنفلت 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

DIESEL ENGINE GENERATORDIESEL ENGINE GENERATOR وو     LAND RIG ELECTRIC DRILLING MODULE LAND RIG ELECTRIC DRILLING MODULE AND SPARE PARTSAND SPARE PARTS یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع
SETS SETS AND SPARE PARTSAND SPARE PARTS

55

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

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

زا 55 ھحفص 7 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هارمه یلومعم  شور  هب  ییا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک یبایزرا  اب 

1401/08/19 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات خیرات 1401/08/18  زا  .تشاد ( دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و 

 ( خیرات 1401/08/29

nidc.ir :: عبنم یبایزراعبنم یاهمالعتسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   R14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
(1401/09/15 یفیک (: 

5934296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- 102,600 وروی )  دروآرب (  غلبم  - COMPUTERIZE TORQUE /TURN/TIME MONITORING SYSTEM یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
240,000 وروی )  دروآرب (  غلبم  (- Liquid storage tank 500 bbl (anti-acid - 

- 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس (  ( تلود یکینورتکلا 

تاکرادت هرادا  نلاس 113 - لوا - هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها - سردآ :  :: سردآ سردآ
061-34148656 - 06134148615 سامت :  هرامش  یروصنم –  یاقآ  مارهب / گنس  یاقآ  الاک - یجراخ 

:: نفلت :: www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_prنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یاهلحرمود یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 02/09/1401هرامش زا 22/08/1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nidc.ir :: عبنم یلا 16/09/1401عبنم زا 03/09/1401   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

call out شور هب  یکشخ )  یئایرد و   ) ناریا زاگ  تفن و  نیدایم  یرافح  تایلمع  هیلک  رد   MWD/LWD تامدخ نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

وروی - ود )  داتفه و  دصشش و  رازه و  جنپ  هاجنپ و   : ) فورح هب  وروی - نیمضت 55.672   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یداهنشیپ  تاکاپ  ییاشگزاب  هصقانم و  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

.دوش یم  ماجنا   WWW.SETADIRAN.IR

 - اهدادرارق هرادا   – A تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - لیوحت :  :: سردآ سردآ
سامت 061-34148320 هرامش 

:: نفلت :: www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_pنفلت 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

COMPUTERIZE TORQUE /TURN/TIME MONITORING SYSTEM Liquid s torage tank  500  bblCOMPUTERIZE TORQUE /TURN/TIME MONITORING SYSTEM Liquid s torage tank  500  bbl اضاقت   اضاقت حرش   حرش ناونع : : ناونع
(( (anti-ac id(anti-ac id

66

call outcall out شور   شور هبهب   یکشخ )  )  یکشخ وو   یئایرد   یئایرد  ) ) ناریا ناریا زاگ   زاگ وو   تفن   تفن نیدایم   نیدایم یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع هیلک   هیلک ردرد     MWD/LWDMWD/LWD  تامدخ تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 55 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u6s242n7a82kw?user=37505&ntc=5934296
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5934296?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a398lr78ver9e?user=37505&ntc=5934359
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5934359?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934400 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگ 9700197-48 لنپ  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  38000000000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه هقبط  تیریدم -  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسگ رتسگ لنپ   لنپ مالقا   مالقا 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 55 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090474000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933573 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطا یاه  متسیس  تارباخم ، قرب ، یکیناکم ، تاسیسأت  یزور  هنابش  یساسا  تاریمعت  یئزج و  یاه  یزاسزاب  یربهار ، یرادهگن ، سیورس و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زرواشک و راولب  عطاقت  رد  عقاو  رذآ  هب 16  موسوم  نامتخاس  لماش  هک  اه  هاگباوخ  هاگشناد و  هدیشوپرس  زاب و  یاهاضف  هیلک  یزکرم  یاه  نتنآ  توص و  قیرح ،

هاگشناد  هیمورا  هبعش  رذآ و  نابایخ 16 
ارهزلا  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

، یرادهگن سیورس و  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ارهزلا هاگشناد  کنو  هد  نابایخ  - کنو نادیم   - نارهت  ، 1993893973 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

یرتسگداد نانکراک  خسار  هزاس  لدع  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزکرم ناتسا 

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5933861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ثادحا تسد  رد  یدحاو  عمتجم 190  هریخذ و ....  نزاخم  رلکنیرپسا ، یناشن ، شتآ  یناسربآ ، یاه  پمپ  رتسوب  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینواعت رتفد  نیمز  ناریا  ینوکسم  یاه  جرب  یوربور  هانپ  ناهج  نادیهش  یرتم  راولب 55  کارا -   :: سردآ سردآ

33138385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

،، تارباخم تارباخم قرب ، ، قرب یکیناکم ، ، یکیناکم تاسیسأت   تاسیسأت یزور   یزور هنابش   هنابش یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یئزج   یئزج یاه   یاه یزاسزاب   یزاسزاب یربهار ، ، یربهار یرادهگن ، ، یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع
اهاه هاگباوخ   هاگباوخ وو   هاگشناد   هاگشناد هدیشوپرس   هدیشوپرس وو   زاب   زاب یاهاضف   یاهاضف هیلک   هیلک یزکرم   یزکرم یاه   یاه نتنآ   نتنآ وو   توص   توص قیرح ، ، قیرح افطا   افطا یاه   یاه متسیس   متسیس

99

نزاخم نزاخم رلکنیرپسا ، ، رلکنیرپسا یناشن ، ، یناشن شتآ   شتآ یناسربآ ، ، یناسربآ یاه   یاه پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 55 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1010/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933312 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش   UPLINK ءاقترا تهج  زاین  دروم  تاموزلم  دیرخ  تساوخرد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933401 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 hsm-external هاگتسد دیرخ 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 16/500/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید هکبش   هکبش   UPLINKUPLINK  ءاقترا ءاقترا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

hsm-externalhsm-external هاگتسد   هاگتسد دیرخ  77   دیرخ 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093221000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  حبص  تعاس 08:00   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

icofc.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  قطانم  زترهاگیگ  دناب 2/5-2/7  ویوورکیام  یاه  کنیل  ضیوعت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک یارجا  هیلوا  دروآرب  لحم و  تدم ،

یرادربهرهب تکرش  یتایلمع  قطانم  رد  عقاو  هژورپ  یارجا  لحم  لایر و  راک 45،000،000،000 یارجا  یبیرقت  دروآرب  هدوب و  هام  هدزاود )  ) هژورپ 12 یارجا  تدم 
.دشابیم برغ  زاگ  تفن و 

همانرب نامزاس  هدش  تیحالص  دات  ناراکنامیپ  تیاس  قبط  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  رد  لقادح  دازآ  تیفرظ  ربتعم و  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.روشک  هجدوب  و 

.راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  ناونع  هب  لایر  غلبم 2،250،000،000 هب  یکناب  همانتنامض  هیارا  یئاناوت  نتشاد 

کالپ 390 تفن - ترازو  یوربور  یناقلاط - نابایخ  نارهت -  :: سردآ سردآ

021-87524410 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسدنهم5934144 ینف و  تامدخ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تاعالطا یروانف  یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زترهاگیگ زترهاگیگ   2 /52/5 -- 2 دناب  72/7/ دناب ویوورکیام   ویوورکیام یاه   یاه کنیل   کنیل ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 55 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050345000010  - 2001050345000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933539 :: هرازه هرازه تعاس 17دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیارت  تازیهجت  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  دادرارق 6  تدم  مرگولیک -  رادقم 15000  دیفس  ییزج  کت  یکیفارت  درس  گنر 

رتیل  رادقم 1500  درس  گنر  صوصخم  یکیفارت  رنیت 
هام دادرارق 3  تدم  ددع -  رادقم 3000  یکیفارت  ردنلیس 

لایر  هدرپس 600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500.000.000

:: سردآ سردآ

08138215318 :: 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

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

شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T  – 1401472 :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/8/18هرامش دانسا  تفایرد  تهج  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
نایاپ 1401/8/28

sksco.ir :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  تظافح و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش سراف -  جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یئاجر –  دیهش  هداج  رتمولیک 13  سابعردنب –  یناشن :  هب  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
شیک بونج  هواک  دالوف 

هرامش اب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تهج  یزیزع و  مناخ   076  - 31918824 :: نفلت نفلت
هداز هقیتع  سدنهم  یاقآ   09164280526

:: 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

یکیفارت یکیفارت ردنلیس   ردنلیس درس -  -  درس گنر   گنر صوصخم   صوصخم یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت دیفس   - - دیفس ییزج   ییزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع 1414

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن وو   تظافح   تظافح متسیس   متسیس یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

t-1401472 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sksco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  تظافح و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا -  هژیو  هقطنم  یئاجر -  دیهش  هداج  رتمولیک 13  سابعردنب -   :: سردآ سردآ

هقیتع سدنهم  یاقا   09164280526 یزیزع -  مناخ   31918824-086 :: نفلت نفلت
هداز

:: 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

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091790000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933464 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد  NVR هاگتسد هتسبرادم و 1  نیبرود  هاگتسد  دادعت 90  یزادنا  هار  بصن و  تسویپ و  ینف  طیارش  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 24  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامزاس  هطوحم 

یزرواشک  جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هتسبرادم و 1 نیبرود  هاگتسد  دادعت 90  یزادنا  هار  بصن و  تسویپ و  ینف  طیارش  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 24  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نامزاس هطوحم  رد   NVR هاگتسد

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزرواشک غاب  نمی  نابایخ  نارمچ  هارگرزب   ، 1985713133 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن وو   تظافح   تظافح متسیس   متسیس یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

nvrnvr  هارمه هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26705417 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/2315:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 15:00:001401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933354 :: هرازه هرازه :: 1401/08/2412:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف ژراش و  بختنم  لماوع  اه و  هجاب  رد  تراک  نم  عیزوت  رودص و  یدنب ، بلاق  مس ، یدنب  بلاق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 2 لقادحیرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر 2 لقادحاوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  2

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

05131296708 نفلت :   05131296548 ینف : سانشراک  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

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نومیار یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000087 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لصاح  سامت  یرگسع  یاقآ  هرامش 49531667  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88922252-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شورف شورف وو   ژراش   ژراش بختنم   بختنم لماوع   لماوع وو   اهاه   هجاب   هجاب ردرد   تراک   تراک نمنم   عیزوت   عیزوت وو   رودص   رودص یدنب ، ، یدنب بلاق   بلاق مسمس ، ، یدنب   یدنب بلاق   بلاق ناونع : : ناونع 1818

نومیار نومیار یسرتسد   یسرتسد ناب   ناب هدید   هدید هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهیک تاطابترا  نازاس  نما  هناماس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000088 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یرگسع  یاقآ  هرامش 43591667  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88922252-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5933832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزآ رازفا  مرن  ناونع : 

14013244 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا نازاس   نازاس نما   نما هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2020

هاگشیامزآ هاگشیامزآ رازفا   رازفا مرن   مرن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر یرادرهش  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، یناریسکات لماش  هعبات  یاه  نامزاس  یرادرهش و  یحاون  هیلک  ناجنسفر و  یرادرهش   IP Plan یزاس هدایپ  یحارط و  - IP تیریدم هناماس  یزادنا  هار  بصن و  - 
اب زکرم  یاردرهش  قطانم و  نیب  نما  لنوت  یرارقرب  یلخاد - لاوریاف  هناماس  یزادنا  هار  تنرتنیا - هبل  لاوریاف  هناماس  یزادنا  هار  ...و - یناشنشتآ  نارمع ، ناتسمارآ ،

...دراوم نتفرگ  رظنرد  اب  قطانم   PFSense لاوریاف رارقتسا 
1101093249000058 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش هکبش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یرادرهش   یرادرهش یحاون   یحاون هیلک   هیلک وو   یرادرهش   یرادرهش   IP PlanIP Plan یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط - - IPIP تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یرادرهش -  -  یرادرهش هکبش   هکبش ناونع : : ناونع
...و ...و تنرتنیا   تنرتنیا هبل   هبل لاوریاف   لاوریاف هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ...و - - ...و یناشنشتآ   یناشنشتآ نارمع ، ، نارمع ناتسمارآ ، ، ناتسمارآ یناریسکات ، ، یناریسکات لماش   لماش هعبات   هعبات یاه   یاه نامزاس   نامزاس
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تابعش راب و  هنایاپ  لک و  هرادا  هکبش  تینما  نیمات  یرادهگن و  تیریدم و  ، هعسوت  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000175 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دص هدام  نویسیمک  کالما و  ، یبسک ، یزاسون ، یزاسرهش یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  داجیا  دانسا و  نویسازیناکم  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091508000003 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابانگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 30000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9691979444 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یرادرهش  - ریدغ نادیم  - دابانگ ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57228425-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57223024-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تابعش تابعش وو   راب   راب هنایاپ   هنایاپ وو   لکلک   هرادا   هرادا هکبش   هکبش تینما   تینما نیمات   نیمات وو   یرادهگن   یرادهگن وو   تیریدم   تیریدم ،، هعسوت هعسوت  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

دصدص هدام   هدام نویسیمک   نویسیمک وو   کالما   کالما ،، یبسک یبسک ،، یزاسون یزاسون ،، یزاسرهش یزاسرهش یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ داجیا   داجیا وو   دانسا   دانسا نویسازیناکم   نویسازیناکم یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون 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

5934440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صوصخم سوم  دروبیک و  -  Microsoft Surface Pro 7 plus Core i7 1165g 7/16G/512GB/led 12.3" + bag cover surface نیمات : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیفرس

تسویپ لیاف  حرش  هب  سیفرس  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001053000120 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  سیفرس  - 

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

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دروبیک   دروبیک - -   Microsoft Surface Pro 7 plus  Core i7 1 165g 7/16G/512GB/led 12 .3" + bag cover surfaceMicrosoft Surface Pro 7 plus  Core i7 1 165g 7/16G/512GB/led 12 .3" + bag cover surface نیمات : : نیمات ناونع : : ناونع
سیفرس سیفرس صوصخم   صوصخم سوم   سوم
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  ناربراک  یاهمتسیس  تشادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000046 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 4 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ5933486 یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  هحفص 40)دروآرب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاهروحم5933727 رد  عقاو  رامشددرت  یاهاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  یرادهگن ،
ناتسا

هحفص 36) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناربراک ناربراک یاهمتسیس   یاهمتسیس تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 2626
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14004368 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5933340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  یاهلیاف  رد  ینف  تاصخشم  لانیجروا ,  کیتامس  ناشن :  کیتاموتا ,  مامت  برد  رس  تعرس  لرتنک  ویارد  روتوم و  ورتکلا  فیدر  ود  نیمات  ناونع : 

 . دشابیم
14004368 مالعتسا :  هرامش 

بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/11/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/15عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک لرتنک  ولبات  ناونع : 

14012640 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت برد   برد رسرس   تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد وو   روتوم   روتوم ورتکلا   ورتکلا فیدر   فیدر ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727

هدننک هدننک لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2828
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  سنمیز  پآ  کب  یرطاب  یگنلکالا و  چیئوس  تولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000578 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
( نیالاکلآ یرتاب  ای   ) ییایلق یرتاب  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5933338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یتاسیسات  مالقا  فیدر   10 ناونع : 

14013048 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز پآپآ   کبکب   یرطاب   یرطاب وو   یگنلکالا   یگنلکالا چیئوس   چیئوس تولف   تولف ناونع : : ناونع 2929

یناشن یناشن شتآ   شتآ یتاسیسات   یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 55 ھحفص 22 
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-35-87 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5933523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hochiki یاه لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/24هرامش ات 14  تعاس 9:42  زا  زا 1401/8/18   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5933524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Hochik iHochik i یاه   یاه لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

PCIPCI هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح افطا   افطا لایرتم   لایرتم یرسک   یرسک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3232

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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ناگزمره ناتسا  زاگ  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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بیع  عفر  ژراش و  یسرزاب ،  دیدزاب ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000243 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ملق 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197236-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: 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

یتسد یتسد قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بیع   بیع عفر   عفر وو   ژراش   ژراش یسرزاب ،  ،  یسرزاب دیدزاب ،  ،  دیدزاب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 55 ھحفص 24 
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ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاچوت کرام  افرص   ) تسویپ حرش  قباطم  فلتخم  یاهزیاس  رد  لاچوت  کرام  یناشن  شتآ  هدننک  شوماخ  لوسپک  ددع   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات  دروم 

1101091688000108 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم راک  چگ  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ قیرح  افطا  یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
شتآ سرداد  هدنزاس 

ردنلیس 200 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  هنومن  شیامزآ  هنیزهو  لاسرا  هنیزه.دسرب  ینف  یسرزاب  دات  هب  دیاب  الاک   . دشاب تفن  ترازو  رودنو  وضع  دیاب  هدنهد  خساپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 08733325881 لیوحت .  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  دشاب .  کارتفیل  اب  هیلخت  لباق  بسانم و  یبوچ  یاه  تلاپ  رد  دیاب  یدنب  هتسب  .دشاب  یم 

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779656-087  ، 33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: 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  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-5-143 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S5720 عون زا   Huawei چیئوس هاگتسد  نیمات 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک ددع   ددع   2 00200 ناونع : : ناونع 3434

S5720S5720 عون   عون زازا     HuaweiHuawei چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 55 ھحفص 25 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -185-8-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AN5506-04-FS لدم موهربیاف  رتور  ودوم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -184-8-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S9303 یواوه چیئوس  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AN5506-04-FSAN5506-04-FS لدم   لدم موهربیاف   موهربیاف رتور   رتور ودوم   ودوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

S9303S9303  یواوه یواوه چیئوس   چیئوس یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-8-180 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرو تن  ای  گنیجماس  عون  زا  ییاوه  یکاخ و  لصفم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/12عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 میسیب یتارباخم  تاطابترا  تازیهجت و  ینابیتشپ  یرادهگن و  ناونع : 

14011214 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرو کرو تنتن   ایای   گنیجماس   گنیجماس عون   عون زازا   ییاوه   ییاوه وو   یکاخ   یکاخ لصفم   لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

1401140 1 میسیب میسیب یتارباخم   یتارباخم تاطابترا   تاطابترا وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5933455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003066000024 زاین :  هرامش 

یشزوما یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ددع کی   HPE Ethernet 10Gb 2-Port 562SFP +Adapter Part Number:727055-B21 - 

SFP 10Gb Part Number: 455883-B21 ددعود
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یلصاربتعم  یتناراگ  یاراد  (Retail Pack  ) ون و  لانیجروا ) ) یلصا یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تخادرپ  هجوداتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  .دامرف  یرادوخ  ادج  دزوی ) ) مود تسد  ای  رفیر  ایو  هباشم  تالوصحم  هئارا  زا 

 : یتسپ دک  کالپ 173 ،  یتشدلا  رصق  دیهش  هچوک  هدیسرن  دنز  ناخ  میرک  لپ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1584743517

88831161-021  ، 88843251-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88843251-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 55 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/etal3fyu3dbjf?user=37505&ntc=5933455
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5933455?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات وارجا  تمیق  هیارا  ایو  ییاهنت ،  هب  مادکره  حلاصم )  نودب  ارجا (  و  ارجا )  نودب  حلاصم (  نیمات  تمیق  هئارا  انمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ریذپ  ناکما  زین  ماوت  روط  هب  حلاصم 

1101003271000021 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبجر ملاع  سدنهم  یگنهامه 03531384201  نفلت  دشابیم ،  هدنشورف  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  لمح و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  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 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات نیمات وارجا   وارجا تمیق   تمیق هیارا   هیارا ایو   ایو ییاهنت ،  ،  ییاهنت هبهب   مادکره   مادکره حلاصم )  )  حلاصم نودب   نودب ارجا (  (  ارجا وو   ارجا )  )  ارجا نودب   نودب حلاصم (  (  حلاصم نیمات   نیمات تمیق   تمیق هئارا   هئارا انمض   انمض ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ریذپ   ریذپ ناکما   ناکما زین   زین ماوت   ماوت روط   روط هبهب   حلاصم   حلاصم

4141

یریوصت یریوصت وو   تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یریوصت تخاس و  ریز  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000101 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  یا  هچراپ  سنج   P 562 لدم راد  کج  یرادا  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 46 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع  U 16 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   U 1 عافترا  CAT5E هفرطود حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ترامس  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ترامس  هدنزاس  عجرم  مانص  یتراجت  مان  لدم 5021   in 50 زیاس  PDP نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
میمص تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   TBS-490 لدم یا  هفرح  ریوصت  ادص و  سا  یب  یت  هاگتسد  لدبم  الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XL2220AIH لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 19 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
رپلین یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  رپلین  یتراجت  مان   TH135 لدم  42x44x46 cm زیاس یبوچ  سنج  ناملبم  یلسع  زیم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تاعونصم هدننک  هضرع  عجرم  هدآ  یتراجت  مان   TR60 لدم  cm 75 عافترا  75x160 cm حطس داعبا  هدش  مویکو   MDF سنج یسانشراک  یرادا  زیم  الاک :  مان 
بوچ هدآ  یرادا 
ددع 34 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02166712093  : سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  ربتعم  همان  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
دشاب یم  یرادا  دنیآرف  یط  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ هاگدورف  لحم  ( تسویپ قباطم   ) ....و نفلت  لباک  یرون و  ربیف  یارجا  دیرخ و  .یداب  هسام  یارجا  یشک و  لباک  .یرافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000273 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالعتسا  تمیق  در  اب  تسیواسم  دیدزاب  مدع  دشابیم و  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ 

سامت 09158651068 هرامش  یردنک  یلکوت  یاقآ  سانشراک 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5933825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتساوخرد ربمان  تراپ  قبط  متسیس  ایاپ  کرام  هنایار  کر  ینیس  یراوید -  کر  ناونع : 

14013253 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت لباک   لباک وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ .یداب   .یداب هسام   هسام یارجا   یارجا وو   یشک   یشک لباک   لباک .یرافح   .یرافح ناونع : : ناونع 4343

ربمان ربمان تراپ   تراپ قبط   قبط متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ کرام   کرام هنایار   هنایار کرکر   ینیس   ینیس یراوید -  -  یراوید کرکر   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی راشفا  قداصدمحم  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 08 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5933860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم (305  ) هقلح 1 دادعت  CAT6 SFTP لباک تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم (305  ) هقلح 5 دادعت  CAT6 UTP لباک

1101030733000308 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-CU6P لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
عجرم لوفردناو  یتراجت  مان  یلور  هتسب  نلیتا  یلپ  شکور   m 305 لوط  FTP لدم رود  توا  راد و  لیوف   CAT 6 FTP OUTDOOR هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتم (305  ) هقلح 1 دادعت  CAT6 SFTP لباک تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرتم (305  ) هقلح 5 دادعت  CAT6 UTP لباک
دشاب یم  ههام  ناتسرامیب 6 تخادرپ  طیارش 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتماف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم (( 305305  ) ) هقلح هقلح 55 دادعت دادعت   CAT6 UTPCAT6 UTP  لباک لباک یرتم   یرتم (( 305305  ) ) هقلح هقلح 11 دادعت دادعت   CAT6 SFTPCAT6 SFTP  لباک لباک تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رثا بیترت  صقان  کرادم  هب  ددرگ ) هیباوج  تسویپ  مزال  تادنتسم  کرادم و   ) تسویپ دادرارق  قباطم   HDMI لباک یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  هداد 

1101003364000044 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  امن ) ) اتفاو هنایار  یفنص  ماظن  زا  مزال  یاهزوجم  نتشاد   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  دادارق  هارمه  هب  مزال  کرادم  -2

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1218-1401-2994 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI لباک   لباک یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 4646

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4747

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1212-PHD-16061 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000577 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یرون چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ناتسرهش  سانش  قح  هللا  تیآ  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ مرهج و  لیوحت  لحم  یتنارگ  لاس  کی  لقادح  ون  هاگتسددشاب  یناریا  الاک   ، 2960X-24TS-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم نژرو  نیرخآ   IOS الاک تاصخشم  روتکاف و 

1101093405000004 زاین :  هرامش 
مرهج سانش  قح  هلا  تیا  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هنایار راگن  لاگس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   COMPUTER NETWORK SWICH یتراجت مان   3EH05802AA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگنامرد الاک  لیوحت  لحم  دشاب  هتشاد  یتنارگ  لاس  لقادح  کی  ون و  هاگتسد   . دشاب یناریا  الاک   ، 2960X-24TS-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابدوحوم نژرو  نیرخآ  هاگتسد   IOS ددرگ. همیمض  الاک  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  مرهج و  سانش  قح  هلا  تیآ 

7418715963 یتسپ :  دک  یزاسرهشو ،  هار  هرادا  یوربور  مرهج  سانش  قح  هللا  تیآراولب  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54268252-071  ، 54268259-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54268258-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ وو   مرهج   مرهج لیوحت   لیوحت لحم   لحم یتنارگ   یتنارگ لاس   لاس کیکی   لقادح   لقادح ونون   هاگتسددشاب   هاگتسددشاب یناریا   یناریا الاک   الاک  ، ، 29602960 X-24TS-LX-24TS-L هنایار   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دوجوم دوجوم نژرو   نژرو نیرخآ   نیرخآ   IOSIOS الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم وو   روتکاف   روتکاف

5050
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001303000045 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: 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

5934011IP Plan یزاس هدایپ  یحارط و  - IP تیریدم هناماس  یزادنا  هار  بصن و  یرادرهش -  هکبش 
، نارمع ناتسمارآ ، یناریسکات ، لماش  هعبات  یاه  نامزاس  یرادرهش و  یحاون  هیلک  یرادرهش و 

...و تنرتنیا  هبل  لاوریاف  هناماس  یزادنا  هار  ...و - یناشنشتآ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راب و5934034 هنایاپ  لک و  هرادا  هکبش  تینما  نیمات  یرادهگن و  تیریدم و  ، هعسوت  ، ینابیتشپ
تابعش

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناربراک5934444 یاهمتسیس  هحفص 14)تشادهگن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یطابترا یطابترا تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 5151
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

نارمع نامزاس  دهشم  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/08/18 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/2115:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/08/21عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933282 :: هرازه هرازه 1401/08/2212:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسربط راولب  هژورپ  تهج  یگنس  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع نامزاس  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شارتگنس یربگنس و  ناگدنشورف -   1

ناگیار دانسا :  هنیزه 

 : نفلت یزادرپراک  دحاو  موس -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05131297910

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یاهروحم  رد  عقاو  رامشددرت  یاهاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  یرادهگن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000362 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنس یگنس لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   عقاو   عقاو رامشددرت   رامشددرت یاهاگتسد   یاهاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 5353
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درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  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 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابایخولبات - ددع یراوید 300 هچوکولبات  - ددع هداتسیا 100 هچوکولبات  - ددع هریاد 50 نادیمولبات  - یرهش یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یزول 100 نادیم  ولبات  - ددع 50

1201095039000072 زاین :  هرامش 
درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دوش هتفرگ  سامتریجشب  یاقآ  هرامش 09169685079  اب  ماهبا  هنوگره  نتشاد  تروصرد  هدش  یراذگراب  تسوپب  تاصخشم  - 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب هام  هیوستو 3  باسح  یقبام  الاک  لک  لیوحت  نامز  دصرد  تخادرپ 50  هوحن  - دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  تمیق  مالعا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت

6917899769 یتسپ :  دک  ردام ،  کراپ  یاهتنا  جیسب  یرتم  نابایخ 45  درجورب  ناتسرل  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468100-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددع ددع 5050 ینابایخولبات   ینابایخولبات -- ددع ددع 300300 یراوید   یراوید هچوکولبات   هچوکولبات -- ددع ددع 100100 هداتسیا   هداتسیا هچوکولبات   هچوکولبات -- ددع ددع 5050 هریاد   هریاد نادیمولبات   نادیمولبات -- یرهش یرهش یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع 100100 یزول   یزول نادیم   نادیم ولبات   ولبات
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دنوامد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد :  یالاک  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هسیک  کمن  نت   200

( دنوامد یرادرهش  رابنا  رد  لیوحت   ) یبور فرب  تهج  یدنرس .  کمن  نت   1300
1101095935000040 زاین :  هرامش 

دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کمن نهک  هدننک  هضرع  عجرم  کمن  نهک  یتراجت  مان   kg 20 ینلیپورپ یلپ  هسیک  یفدص  کمن  الاک :  مان 

هسیک 1500 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  طبترم  همانساسا  ای  زاوج  روتکاف ،  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یرادا  زور  یا 45  لیوحت 15  زا  دعب  تخادرپ 
.دوش دیق  دنوامد  یرادرهش  رابنا  رد  لبوحت  ساسا  رب  تمیق 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبور یبور فرب   فرب تهج   تهج یدنرس .  .  یدنرس کمن   کمن یایا - - هسیک   هسیک کمن   کمن ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 55 ھحفص 39 
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا بعش  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000018 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

هاگتسد 270 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تعنص اریا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  کارد  نیون  تعنص  اریا  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  وتنو  یتراجت  مان  کیتاموتا  رد   AC-300KG دیاس لماک  روتوم  الاک :  مان 
کارد نیون 

تس 16 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب یقرب  هرکرک  ددرگ --  لمع  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تمیق  هئارا  تهج  یتسیاب  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دادعت  ساسا  رب  دیاس  لماک  روتوم  عبرم و  رتم  ساسا 

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هداز  یقن  دیهش  هچوک  یبونج  یتشهب  دیهش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415763541

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهروحم5933727 رد  عقاو  رامشددرت  یاهاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  یرادهگن ،
ناتسا

هحفص 36) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش یاهنامتخاس   یاهنامتخاس پآپآ   لور   لور برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-110-ZAR-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/08/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  دروآرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تیریدم نیا  یتسویپ  مالعتسا  ینف  تاصخشم  اب   PAZH یتظافح هناماس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004330000014 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ژاپ رتسگ  ظافح  هدننک  هضرع  عجرم   SATEL یتراجت مان   INTEGRA 64 لدم دنمشوه  رطخ  مالعا  یتظافح  رادشه و  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

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

 . دوش هداد  خساپ  خروم 1401-08-18  هرامش 4670  هب  تیریدم  نیا  یتسویپ  مالعتسا  تروصب  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  تسا  یعدتسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  )

8818613733 یتسپ :  دک  کالپ 190 ،  یدعس - هارراهچ  - ظفاح راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264810-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264816-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5933464nvr هارمه هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو هکبش   هکبش وو   نیبرود   نیبرود دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع 5757

 . . تیریدم تیریدم نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     PAZHPAZH  یتظافح یتظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "BOSCH"PUBLIC ADDRESS AND GENERAL ALARM(PAGA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004431 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 256 TRX نفلت زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 512 TRX عون نفلت  زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 128 TRX نفلت زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
راملت  VDA - 771 لدم نفلت  زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم   DECT لدم میس  یب  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
متسیس نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA هدنزاس عجرم   20W power amplifier یتراجت مان   STE-N یتارباخم هدنتسرف  هدنریگ و  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORKS هدنزاس عجرم   MITEL یتراجت مان   MN3300 لدم  1GB Ram Controller نفلت زکرم  الاک :  مان 

ایوپ کت  انشآ  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  وریواپ  یتراجت  مان   PVA-15CST لدم  CALL STATION گنیجیپ نوفورکیم  الاک :  مان 

نمیا اگار  دنمشوه  تیریدم 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
تیریدم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  انلپ  یتراجت  مان   LBB1950/10 لدم  CALL STATION گنیجیپ نوفورکیم  الاک :  مان 

نمیا اگار  دنمشوه 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  هیهت و  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  یمالعا ، دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

تفرگ دهاوخن  رارق  دات  دروم  یدنه  ینیچ و  یالاک  دوب - دهاوخ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

گنیجیپ گنیجیپ نوفورکیم   نوفورکیم یتارباخم -  -  یتارباخم هدنتسرف   هدنتسرف وو   هدنریگ   هدنریگ یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک نفلت -  -  نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 5959

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

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

83768035-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

گنیجیپ5934377 نوفورکیم  یتارباخم -  هدنتسرف  هدنریگ و  یکینورتکلا  تراک  نفلت -  هحفص 42)زکرم  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

یاهروحم5933727 رد  عقاو  رامشددرت  یاهاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  یرادهگن ،
ناتسا

هحفص 36) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5933524PCI هژورپ قیرح  افطا  لایرتم  یرسک  هحفص 22)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزور5933573 هنابش  یساسا  تاریمعت  یئزج و  یاه  یزاسزاب  یربهار ، یرادهگن ، سیورس و  ریمعت ،
یزکرم یاه  نتنآ  توص و  قیرح ، افطا  یاه  متسیس  تارباخم ، قرب ، یکیناکم ، تاسیسأت 

اه هاگباوخ  هاگشناد و  هدیشوپرس  زاب و  یاهاضف  هیلک 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسد5933607 قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بیع  عفر  ژراش و  یسرزاب ،  دیدزاب ،  هحفص 22)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5934318 شتآ  هدننک  شوماخ  لوسپک  ددع  هحفص 22)200  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000273 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا دمایاپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   VAREX یتراجت مان   PaxScan 4336W لدم یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  الاک :  مان 

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

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

(Hakami یمکح ( تسا 09133808369  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: 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

5934189 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  هحفص 44)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

 . . تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفارگویدار   یفارگویدار سکیا   سکیا هعشا   هعشا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6060
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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

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001073 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 28 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

5933464nvr هارمه هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاگ5933486 یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  هحفص 40)دروآرب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب5933637 یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  زاگ   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ  پاکب  نالپ  یحارط  تاعالطا و  یزاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  هدش  تبث  هباشم  دکناریا  اب  الاک 
دشاب یم  ود  تسویپ  اب  قباطم  تساوخرد 

1101091459000063 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   6G 10K SAS SFF لدم  GB 900 تیفرظ هنایار  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایاپ زبس  نیمزرس 

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

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

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

 : ام اب  طابترا  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125530588
02536121359

یدایص

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121308-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  هبعش  هقطنم 5  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  دیدج  لحم  هب  هیردیح  تبرت  یزلف  یولیس  هناخ  چیوس  دوجوم  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  قبط  دیاب  یتساوخ  رد  یاهالاک 

1101020023000005 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 | 1.5 ||| نادمه  | هدش کنیل  سارک  لباک  نلیتا  یلپ  لباک  الاک :  مان 
رتم 150 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
کیرتکلا وترپ  | هتشر دنچ  درگ  || یسم  میس  الاک :  مان 

رتم 70 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب ناکماو  دشاب  یوضر  ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش  دات  دروم  دیاب  ییارجا  تایلمع  هیلک.تسویپ  لودج  حرش  هب  دوجوم  تازیهجت  ییاجباج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم عنامالب  لحم  زا 

 ، هیردیح تبرت  ناتسرهش  هبعش  هقطنم 5  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  مشیربا  نابایخ  هیردیح  تبرت  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9518934575 یتسپ :  دک 

52282750-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282752-051 :: 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

هنایار5933992 رورس  کسید  هحفص 45)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزلف5934348 یولیس  هناخ  چیوس  دوجوم  تازیهجت  هیلک  هحفص 45)ییاجباج  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یزلف یزلف یولیس   یولیس هناخ   هناخ چیوس   چیوس دوجوم   دوجوم تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 6363

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

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

فاوخ ناتسرهش  بادزر  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  ژارتم 230  هب  یدزمتسد  تروص  هب  کت  لودج  یارجا  رتم 2 - رادقم 480  هب  لاناک 30*50  یدزمتسد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپرومیت 09906024406 یاقآ  رایهد  هرامش  یشکدنب 

1101098223000003 زاین :  هرامش 
فاوخ ناتسرهش  بادزر   یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
یلوط رتم  710 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایهد هرامش  یشکدنب  هارمه  هب  ژارتم 230  هب  یدزمتسد  تروص  هب  کت  لودج  یارجا  رتم 2 - رادقم 480  هب  لاناک 30*50  یدزمتسد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپرومیت 09906024406 یاقآ 

.دامن لاسرا  تسویپ  تسیل  رد  هناگادج  تروص  هب  ار  دروم  ود  ره  تمیق  انمض 

9569134751 یتسپ :  دک  بادزر ،  یاتسور  - یمالس - فاوخ فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54273424-051  ، 54293348-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54293348-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

کت5933596 لودج  یارجا  لاناک -  یدزمتسد  هحفص 48)یارجا  دنب  ( دنب هار   هار

کتکت لودج   لودج یارجا   یارجا لاناک -  -  لاناک یدزمتسد   یدزمتسد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464

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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورود سگرن  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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس هب  لاصتا   - یترارح ردروکرو  ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-wifi هکبش.سکپ و

1101050282000079 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

 - دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب -  لاسگرزب  دازون و  بورپ  یاراد  روتینام  دشاب -  دم  یآ  رد  تبث  تکرش  دشاب - یناریا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  هاگتسد  ینف  تاصخشم 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

ردروکرو5933859 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 49) ردروکر  ( ردروکر

متسیس متسیس هبهب   لاصتا   لاصتا  - - یترارح یترارح ردروکرو   ردروکرو ECG12LEADECG12LEAD  لباک لباک  - - یلارت یلارت هیاپو   هیاپو   ECGECG دیل   دیل   1212 اباب   رتماراپ   رتماراپ لوف   لوف یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
-- w ifiw ifi وو   هکبش.سکپ   هکبش.سکپ

6565

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

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

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  --- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  یتاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000207 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

--- ههام تخادرپ 1  --- هدننک نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: 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

هنایار5933992 رورس  کسید  هحفص 45)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دشابیم5934192 هباشم  دکناریا  --- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  یتاصخشم  اب  هحفص 50)رورس  رورس  ( رورس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا --- --- هدش هدش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یطیط   هکهک   یتاصخشم   یتاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 55 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

5933257S5720 عون زا   Huawei چیئوس هاگتسد  هحفص 25)نیمات 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5933319S9303 یواوه چیئوس  یاهتراک  هحفص 25)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت5933579 تخاس و  ریز  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشاب5933637 یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

وکسیس5934287 هحفص 25)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاس5934381 کی  لقادح  ون  هاگتسددشاب  یناریا  الاک   ، 2960X-24TS-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس 
دوجوم نژرو  نیرخآ   IOS الاک تاصخشم  روتکاف و  شیپ  مرهج و  لیوحت  لحم  یتنارگ 

هحفص 25) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنمیز5934452 پآ  کب  یرطاب  یگنلکالا و  چیئوس  هحفص 20)تولف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس5934287 هحفص 25)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

زا 55 ھحفص 51 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییانشور  تازیهجت  لیاسو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005865000166 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   S322H لدم ییانشور  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 311 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح یلام  دانسا  میظنت  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  رابنا  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه 
.دوش هعلاطم  ًامتح  تسویپ  تسیل  دشابیم ،  هباشم  دک  ناریا 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزور5933573 هنابش  یساسا  تاریمعت  یئزج و  یاه  یزاسزاب  یربهار ، یرادهگن ، سیورس و  ریمعت ،
یزکرم یاه  نتنآ  توص و  قیرح ، افطا  یاه  متسیس  تارباخم ، قرب ، یکیناکم ، تاسیسأت 

اه هاگباوخ  هاگشناد و  هدیشوپرس  زاب و  یاهاضف  هیلک 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5934274 تسیل  قبط  ییانشور  تازیهجت  هحفص 52)لیاسو و  توص  ( توص

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 55 ھحفص 52 
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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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091968000045 زاین :  هرامش 

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1632NW لدم  in 16 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یراک  زور  یتخادرپ 10 دشاب  لباک  هیاپ و   HDM تروپ یاراد  دشاب  یم  سارفنک  زیم  تباب  یتساوخرد  روتینام  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دنواب  ) سامت 09125914812 هرامش  هدنشورف  اب  یعوجرم  الاک  دات  مدع  تروص  رد  الاک  لیوحت  روتکاف و  هئارا 

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

هدابآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب هتشاد  راوید  یور  رب  بصن  تیلباق  هک  جنیا  زیاس 22   . LED روتینام ددع  لماش 7  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092027000012 زاین :  هرامش 

هدابآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هداباهاگنامرد  لیوحت  لحم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لقن  لمح و  هیارک  هدوزفا و  شزرا  اب  هارمه  تمیق  مالعتسا  - 2

7391967876 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هدابآ  سراف  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44347473-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44347474-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

.دنشاب .دنشاب هتشاد   هتشاد راوید   راوید یور   یور ربرب   بصن   بصن تیلباق   تیلباق هکهک   جنیا   جنیا   2222 زیاس   زیاس  .  . LEDLED  روتینام روتینام ددع   ددع لماش  77   لماش دروم   دروم ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 55 ھحفص 53 
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دهشم یسودرف  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 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدلگ - GDM-245LN لدم -   in 24 زیاس  LED عون روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000400 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  هد  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

سامت 05138806050 هب  زاین  تروص  رد 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

یریوصت5933579 تخاس و  ریز  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ردروکرو5933859 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 49) ردروکر  ( ردروکر

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

روتینام5934136 هحفص 52)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هتشاد5934276 راوید  یور  رب  بصن  تیلباق  هک  جنیا  زیاس 22   . LED روتینام ددع  لماش 7  دروم 
.دنشاب

هحفص 52) روتینام  ( روتینام

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

ناریدلگ5934279 - GDM-245LN لدم -   in 24 زیاس  LED عون هحفص 52)روتینام  روتینام  ( روتینام

ناریدلگ ناریدلگ - - GDM-245LNGDM-245LN لدم -  -  لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7070
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5933464nvr هارمه هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشیامزآ5933832 رازفا  مرن  هحفص 14)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یریوصت5933259 تراظن  تظافح و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  هحفص 13)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5933261 تراظن  تظافح و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  هحفص 13)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بعش5933604 یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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