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

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 25

140 1140 1 ریت   ریت   66 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2727))

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

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

زا 34 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 34 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( 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 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

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

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

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

رواشم باختنا  دنیارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48-20-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

. QCBS 2 شور هب  هداد  هکبش و  تخاشریز ،  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم ،  تامدخ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رواشم  باختنا  دنیارف  دانسا  قبط  تامدخ  ماجنا  لحم  هدوب و  هام  تدمب 12  دادرارق  یارجا  تدم  : تامدخ ماجنا  لحم  تدم و 

تاعالطا لدابت  تینما  یکیتامروفنا و  یاه  حرط  هرواشم  هنیمز  رد   1/ کی هبتر  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  یمازلا  تینما "  هرواشم  هزوح  رد   1/ کی هبتر  اتفا  زوجم  و 

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تدمهرامش هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا :  شورف  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور   5

تراجت  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 10  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409460 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:30   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ضوبق یکمایپ  هناماس  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  36.131.400.000 دروارب :  غلبم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.733.942.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   500.000

.یکینورتکلا

یسوم ماما  نابایخ  ییاراد ،  نادیم  کارا ، : ییاشگزاب لیوحت و  لحم   :: سردآ سردآ

08632228038 و 08632226033 - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

QCBS 2QCBS 2 شور   شور هبهب   هداد   هداد وو   هکبش   هکبش تخاشریز ،  ،  تخاشریز تینما   تینما رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط هرواشم ،  ،  هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

ضوبق ضوبق یکمایپ   یکمایپ هناماس   هناماس ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 22

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

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

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

2001001423000106 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409974 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401/31/114( لوا تبون   ) دابآ فطل  یزرم  هنایاپ  بالضاف  بآ و  هکبش  رتویپماک و  تارباخم ،  یکیناکم ،  یقرب و  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تبون  ) دابآ فطل  یزرم  هنایاپ  بالضاف  بآ و  هکبش  رتویپماک و  تارباخم ،  یکیناکم ،  یقرب و  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 1401/31/114( لوا

10,405,726,013 یلام :  دروآرب 

لایر   520,286,301 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/07/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

زاریش بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001032000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/5  تعاس 9  زا  دانسا  شورف   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409988 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  تخاس  ریز  اه و  هداد  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هب  زیراو  لایر  دانسا 2.000.000  تمیق  تکرش -  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  تنامض  تروص  لایر ب  نیمضت 6.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم هبعش  یلم  کناب  هرامش 0105699022004 

یزکرم هرادا  هچوک 17 -  شبن  ینابر -  هللا  تیآ  راولب  زاریش -  : سردآ هب  تکرش  هناخریبد  لیوحت  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
تکرش  سنارفنک  نلاس  لحم  ییاشگزاب 

یزکرم هرادا  هچوک 17 -  شبن  ینابر -  هللا  تیآ  راولب  زاریش -  سردآ |: دانسا  تدوعو  هصقانم  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 
 ( تکرش هناخریبد  ) 

07132281156 - 8 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

...و ...و رتویپماک   رتویپماک تارباخم ،  ،  تارباخم یکیناکم ،  ،  یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 33

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاس   تخاس ریز   ریز وو   اهاه   هداد   هداد زازا   تظافح   تظافح روظنم   روظنم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یاقترا   یاقترا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یراذگاو   یراذگاو 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 34 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vqnt8ua7vb6cq?user=37505&ntc=5409974
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5409974?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ynghfqku8l96s?user=37505&ntc=5409988
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5409988?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

عمتجم5410080 رد  یتامدخ و ...  روما  هیلک  یارجا  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  تهج  راکنامیپ  هحفص 6)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

( ماع یماهس   ) ناریا حالما  یندعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک و یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
تیحالص صیخشت 

1401/04/06 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/04/12 هبنشکی  زور  تعاس 16 )  ) یرادا

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  هصقانم  دانسا  لیوحت  تلهم   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشود 1401/04/20 زور  تعاس 16 )  ) یرادا

5410080 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  اهداهنشیپ  یاهتکاپ  شیاشگ  نامز   - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/04/22

خبط و لماش  راسمرگ  کارا و  یاه  عمتجم  رد  یتامدخ و ...  روما  هیلک  یارجا  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  تهج  راکنامیپ  باختنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگراب یدنب و  هتسب  راسمرگ ، کارا و  عمتجم  زبس  یاضف  تفاظن و  راسمرگ ، کارا و  نانکراک  سیورس  راسمرگ ، کارا و  یدیلوت  عمتجم  ماش  راهان و  یاذغ  عیزوت 

، راسمرگ کارا و  رزودلب  ردول و  یکیناکم و  لیب  ناگدننار  راسمرگ ، کارا و  هدنشک  هدننار  راسمرگ ، کارا و  راک  سیورس  یسرپمک و  هدننار  کارا ، میدس  تافلوس  ردوپ 
، کارا یکمک  راکشوج  راکشارت و  کیناکم و  دیلوت و  زوما  راک  کارا ، رابنا  سیون  همانراب  یمومع ، طباور  سانشراک  راسمرگ ، کارا و  رتفد  لوئسم  یراوس و  هدننار 

سانشراک
، راسمرگ سیورس  هدننار  راسمرگ ، لوکساب  یدصتم  راسمرگ ، ینامتخاس  رگراک  راسمرگ ، نابهگن  یچرادبآ و  گنیروتینام ، قاتا  نابهگن  وپد ، ندعم و  نابهگن  ، PM

دادعت هب  رادباسح و ...  ، PM دنمراک دیرخ ، سانشراک  تکرش ، نارواشم  هژورپ ، نمروف  ندعم ، رگراک  راسمرگ ، ندعم  نابهگن  هژورپ ، نابهگن  هژورپ ، دزمزور  یاهورین 
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تیحالص  صیخشت  یفیک و  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  رفن  دودح 200 

هام هس  لقادح  اب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  درایلیم  هس  لایر (  غلبم 3٫000٫000٫000  : هصقانم رد  تکرش  هدرپس  عون  غلبم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازگ هصقانم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  ای  رابتعا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  هنیزه 

ناریا حالما  یندعم  تکرش  ناقیم ، ندعم  هداج  رتمولیک 8  یلامش ، یدنبرمک  ماما ، نادیم  کارا ، : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
نفلت 02331433000 نانمس  هب  راسمرگ  هداج  رتمولیک 35  راسمرگ ، .یرظن  هلا  مناخ  یلخاد 306  نفلت 02188067828  کالپ 29 ، خ 64 ، دابآ ، فسوی  نارهت ،

.ماجرف یاقآ  یلخاد 151 

شناد یاقآ  یلخاد 282  نفلت 08633688115   :: 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

عمتجم عمتجم ردرد   وو ...  ...  یتامدخ   یتامدخ روما   روما هیلک   هیلک یارجا   یارجا تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 34 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هواک دیهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش ات  هبنش  یاهزور  یهگآ  راشتنا  زا  هتفه  کی  یط   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 12 و 13 و 15 حبص  تعاس 9 

سدق  :: عبنم :: 1401/04/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410109 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ...و کراپسا  یراکزرف ،  ) S09 هعطق یراکنیشام  تامدخ  - 1401038 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ...و یراکزرف   ) C17 هعطق یراکنیشام  تامدخ  - 1401039

( ...و یراکزرف ، یراکشارت ،  ) S6 هعطق یراکنیشام  تامدخ  - 1401040
( ...و یراکزرف   ) V C-15 هعطق یراکنیشام  تامدخ  - 1401041

( ...و کراپسا  یراکزرف ،  ) C15-1 هعطق یراکنیشام  تامدخ  - 1401042
( ...و یراکقرو  هیلوا ، داوم  نیمات   ) C-57 هعطق دیرخ  - 1401043

( ...و تاکریاو  یراکزرف ،  ) C-23 هعطق یراکنیشام  تامدخ  - 1401044
( ...و قیقد  یریگ  هتخیر  هیلوا ، داوم  نیمات   ) C-20 هعطق دیرخ  - 1401045

( ...و یراکزرف  ینز ، گنس  یراکشارت ،  ) C1-4 هعطق یراکنیشام  تامدخ  - 1401046
...یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب 

یهگآ رد  جردنم  هرامش  باسح  هبلایرنویلیم  کی  غلبم  هب  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب هدهعت  ای  اتمس و  همانیهاوگ  نتشاد  کچ -  هتفس و  ای  یدقن  زیراو  هدش  نیمضت  کچ  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  یداهنشیپ  تمیق  دصرد  لداعم 5  نیمضت 

نآ -  هئارا 
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  رازگ  هصقانم 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

یناگرزاب  تنواعم  ناسارخ  هواک  دیهش  عیانص  جلخ  هداج  رتمولیک 2  یدیس  دهشم  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
یسرزاب تیریدم  اهداهنشیپ : تفایرد 

:: 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

تاعطق تاعطق دیرخ   دیرخ تاعطق -  -  تاعطق یراکنیشام   یراکنیشام تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 34 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jal95a3d6576s?user=37505&ntc=5410109
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  قی  رط  زا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  روحم  هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TCI.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

5409451QCBS 2 شور هب  هداد  هکبش و  تخاشریز ،  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم ،  هحفص 4)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ضوبق5409460 یکمایپ  هناماس  هحفص 4)ژراش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...و5409974 رتویپماک  تارباخم ،  یکیناکم ،  یقرب و  تاسیسات  یرادهگن  هحفص 4)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه و5409988 هداد  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا  یراذگاو 
تاعالطا یروانف  تخاس  ریز 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هعسوت هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا 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 34 ھحفص 8 
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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

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001004000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  دانسا   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409909 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

و تاعطق 1 و 2 )  ) یلغواویا دنرم -  و  تاعطق 1 و 2 )  ) دابآ ناتسب  بارس -  یلصفم  یسرجوین  بصن  تخاس و  حلاصم ، هیهت  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رین  بارس -  روحم 

لایر غلبم 1.148.803.636.638  هب  لاس 1401  هاگدورف  دناب  نهآ و  هار  هار ، هیاپ  یاهب  تسرهف  ساسارب  دروآرب  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  درایلیم  نیمضت 30  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرف نابایخ  یدرگتسد -  دیحو  نابایخ  سردم - هارگرزب  نارهت -  یناشن  هب  روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
شرآ راولب  شبن  راشفا - 

4-02166571503  - 1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   تخاس   تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش تفایرد : 1401/04/06 ـ  هناماس : رد  راشتنا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خیرات 1401/04/06 

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  ینا  لیذ  لودج  رد  هدش  دیق  مالقا  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیارگ هبتر و  لقادح  لایر ـ   1.190.000.000 هصقانم :  رد  تکرش  هدرپس  نازیم  یرهش ـ  هلابز  نزاخم  ریز  نزاخم و  دیرخ  هژورپ : ناونع  1-15-1401 ـ  فیدر :

هصقانم  عوضوم  هنیمز  رد  لاعف  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هطوبرم :
1.200.000.000 هصقانم :  رد  تکرش  هدرپس  نازیم  بصن ـ  تاموزلم  تاقحلم و  هارمه  هب  اوهاد  مادیپسا  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ : ناونع  2-15-1401 ـ  فیدر :

هصقانم عوضوم  هنیمز  رد  لاعف  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هطوبرم : شیارگ  هبتر و  لقادح  لایر ـ 

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  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

ناریا  داتس  هناماس  تفایرد :  :: سردآ سردآ
زکرم یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  ناجنز ، تاداهنشیپ : هئارا  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هغاگتسد  سامت  تاعالطا 

02433422036 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

بصن بصن تاموزلم   تاموزلم وو   تاقحلم   تاقحلم هارمه   هارمه هبهب   اوهاد   اوهاد مادیپسا   مادیپسا نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یرهش ـ  ـ  یرهش هلابز   هلابز نزاخم   نزاخم ریز   ریز وو   نزاخم   نزاخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش ¬ نیکرتشم  یناسرزاگ و  تاسیسات  یناکم  تاعالطا  هاگیاپ  یزاس  ¬ هدایپ داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000033 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  داشرا 09111719138  یاقآ  اب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480390-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم وو   یناسرزاگ   یناسرزاگ تاسیسات   تاسیسات یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هطوبرم  یاه  رازفا  مرنو  یسمل  زیم  دنمشوه  هشقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000147 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   CHANGZHO U DADI هدنزاس عجرم   DADI یتراجت مان   DTM622R لدم یکینورتکلا  یرادرب  هشقن  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 

رود زا  تشادرب  دنمشوه  شزادرپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  دیاب  رازفا  مرن  - تسا یمازلا  راک  تهج  لحم  زا  دیدزاب  دسرب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  راک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمئاد  ینابیتشپو 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یاه   یاه رازفا   رازفا مرنو   مرنو یسمل   یسمل زیم   زیم دنمشوه   دنمشوه هشقن   هشقن ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  روتابوکنا  شیاپ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

1201050136000365 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  هب  روتابوکنا  شیاپ  رازفا  مرن  - 
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  روتابوکنا  شیاپ  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتابوکنا روتابوکنا شیاپ   شیاپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: 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 22 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   ) شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  هلاس  کی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007003000040 زاین :  هرامش 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال هلاس   هلاس کیکی   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52450327 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/04/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/04/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT-155 لدم یرزیل  تنمنیالا  هاگتسد  لماک  جیکپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5409905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین راخب  رن  رواگ  گنیر  ددع  دیرخ 16  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

PT- 155PT- 155 لدم   لدم یرزیل   یرزیل تنمنیالا   تنمنیالا هاگتسد   هاگتسد لماک   لماک جیکپ   جیکپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

هاگورین هاگورین راخب   راخب رنرن   رواگ   رواگ گنیر   گنیر ددع   ددع   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نپاژ تخاس  لدم 5300  اتیکام  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000073 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER BLOWER هدنزاس عجرم   EB700A لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  ددرگ  لاسرا  تمیق  داهنشیپ  رظن  دروم  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09175714661 نفلت  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  زا  دعب  دقن  تروص  هب  تخادرپ 

( نپاژ تخاس  لدم 5300  اتیکام  ینیزنب  هدنمد  )

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: 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

53005300 لدم   لدم اتیکام   اتیکام ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرهش  بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یزاگ  ینزرلک  هناماس  هیلک  یراب  رلک  زاگ  یمرگولیک  یاه 45  ردنلیس  لقن  لمح و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005088000149 زاین :  هرامش 

یرهش بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

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

خروم 1401/04/12 تعاس 13:30  ییاشگزاب : نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  دانسا  یراذگراب  نینچمه  یلاسرا و  دانسا  رد  نآ  یراذگراب  ای  و  تاحیضوت ) تمسق  ) هناماس رد  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

8814649913 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  یوربور  سدق -  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334044-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335032-038 :: 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

یراب یراب رلک   رلک زاگ   زاگ یمرگولیک   یمرگولیک   4545 یاه   یاه ردنلیس   ردنلیس لقن   لقن وو   لمح   لمح تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 34 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jxhzgslvkx7f3?user=37505&ntc=5409897
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5409897?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رطخ ریژآ  هدننک  نفلت  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001325000025 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رطخ مالعا  یزکرم  هاگتسد  قیرح -  مالعا  روتکتد  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  45 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  هدش  یراذگراب  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : نفلت طیارش  ریاس  تسویپ  هب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  نودب  اهتکرش  طسوت  هدش  هیارا  تاداهنشیپ  هب 

04135234089

5134916593 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  یلمکناب  بعش  روما  هرادا  ادهش -  نادیم  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265999-041  ، 35231362-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230555-041 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رطخ رطخ ریژآ   ریژآ هدننک   هدننک نفلت   نفلت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1818
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5409424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

139023 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس یتیمیسکارپو  ردوکنیا  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/04 عورش :  خیرات 
1401/04/13 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپو   یتیمیسکارپو ردوکنیا   ردوکنیا ناونع : : ناونع 1919
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000339 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریم 09155429490 سدنهم  یاقآ  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین ورین وو   هیذغت   هیذغت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2020
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  چیئوس  نس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

1101003068000097 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAN لدم یا  هنایار  یزاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط چیئوس   چیئوس نسنس   دیرخ   دیرخ 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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روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه  هزور  هیوست 90 هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازاربیف  لوژامو  تروپ  24 چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  تمیق 

1101090964000032 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24 Base SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هدننک   هدننک نیماتاب   نیماتاب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هزور   هزور 9090 هیوست   هیوست هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازاربیف   ناریازاربیف لوژامو   لوژامو تروپ   تروپ 2424 چیوس چیوس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب تمیق   تمیق

2222
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مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  لاوریاف  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001414000020 زاین :  هرامش 

مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG-140-SH لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  لاوریاف  ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931741186 یتسپ :  دک  یلامک ،  هبابر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  یمالسا -  یروهمج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335090-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333229-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.چیوسو  NVR دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000154 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC T183 for LTB 420 KV یتراجت مان  ) LA365601-N )5272705-H لدم  T183 کنیس چیوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا انمض   انمض تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

.چیوسو .چیوسو   NVRNVR دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2424
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/04/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نف لوژام   SDH تارباخم زکرم  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

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  تاصخشم  طیارش و  اب  حرط  دروآرب  یحارط و  یرگنزاب  تارباخم و  هکبش  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001072000074 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفنف لوژام   لوژام   SDHSDH  تارباخم تارباخم زکرم   زکرم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

حرط حرط دروآرب   دروآرب وو   یحارط   یحارط یرگنزاب   یرگنزاب وو   تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ و  . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا  لباک  CATAL YSTو  چیوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  طوبرم  یاه  تخادرپ 

1101001022000356 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم یرتم  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   mm 0/5 زیاس سم  یداه  سنج   CAT5e-FTP-4.05 دک  Cat 5e – FTP هکبش لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 

رتم 10 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CATALYST یتراجت مان   CATALYST 2960 24 10/100/1000 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
دربراک شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یروانف  دربراک  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-SFP-10G-ZR-80KM لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

یروانف
ددع 10 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ و ماجنا   . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  لباک  CATAL YST و  چیوس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد باسحاصافم  همان و  تنامض  هب  زاین   ) دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  نآ  هب  طوبرم  یاه  تخادرپ 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5409935 هکبش  تحت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 31)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباک لباک وو     CATAL YSTCATAL YST چیوس چیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  تاعالطا (  طخرب  لاسرا  رغتم و  مایپ  ولبات  هاگتسد  یرادهگن 2 ینابیتشپ و  تازیهجت ،  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000016 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   رغتم   رغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد 22 یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تازیهجت ،  ،  تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب (  یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( screen یاضاقت 0130073 (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  ازجم  روطب 

1101093985002077 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نادراک دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   CYBER SCREEN یتراجت مان   AVR46 لدم  in 46 یسمل رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
بط تسردنت  نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   in 19 زیاس لدم 5370119   LCD TOUCH SCREEN رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا ازجم  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب (  یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( screen یاضاقت 0130073 (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسمل یسمل رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 2929
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جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  دانسا  قبط  اه  لپ  هشرع  ولبات  بصن  تخاس و  تهج  راکنامیپ  یریگراکب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیِارا  نینچ  مه  دشابیم  هام  یلا 5  تخادرپ 2  تدم 

1101095683000040 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رون دالوفو  نهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   m 7 لوط  mm 2/5 تماخض  mm 20 زیاس  Z یدالوف یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 500 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  دانسا  قبط  اه  لپ  هشرع  ولبات  بصن  تخاس و  تهج  راکنامیپ  یریگراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیِارا  نینچ  مه  دشابیم  هام  یلا 5  تخادرپ 2  تدم 
یاه 09198160147-09123617781 هرامش  اب  یفاک  تاعالطا  تهج 

3134851965 یتسپ :  دک  یبسا ،  نادیم  قرش  لامش  علظ  - یبسا نادیم   - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32542277-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542277-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه لپلپ   هشرع   هشرع ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ یریگراکب   یریگراکب 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 34 ھحفص 28 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هزیناولاگ  لوتفم  سنج  زا  بعکم  رتم  ینویباگ 1570  سکاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001532000038 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  هزیناولاگ  لوتفم  سنج  زا  بعکم  رتم  ینویباگ 1570  سکاب  دیرخ  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
بعکمرتم  1,570 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نهآ هار  یروتوم  رابنا  تثعب  نابوتا  نارهت  لیوحت  لحم  تسا 3 - هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا 2 - یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1189614873 یتسپ :  دک  ینف ،  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  - مود هقبط  - یرون دیهش  نامتخاس   - نهآ هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55123087-021  ، 55122240-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124675-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشامه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم یاهدرادناتسا  قباطم  رهشامه  رد  یتلافسا  ریگتعرس  ددع  لماک 20  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093395000011 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رهشامه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یشهوژپ یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماگ  یدهم  یشهوژپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   50x330x900 mm زیاس ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ماگ یدهم 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایهلا سدنهم  اب 09139454465  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7838119151 یتسپ :  دک  رهشامه ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  راولب  رهشامه  ناجریس  نامرک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42375713-034  ، 42375760-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42375713-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعکم بعکم رتم   رتم   15701570 ینویباگ   ینویباگ سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دوجوم دوجوم یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا قباطم   قباطم رهشامه   رهشامه ردرد   یتلافسا   یتلافسا ریگتعرس   ریگتعرس ددع   ددع   2 020 لماک   لماک یارجا   یارجا 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 :

زا 34 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  دیرخ  ینف  لاوس  تهج  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / ملق  13 دادعت تسویپ  تسیل  قبط  یکیفارت  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن مادقا  تداعس  یاقا   09133440977

1101090062000017 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   CH02 لدم هجرد 1  تانبرک  یلپ  هندب  اب   LED هناخ ود  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  دیرخ  ینف  لاوسو  یگنهامه  تهج  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / ملق  13 دادعت تسویپ  تسیل  قبط  یکیفارت  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم مب  یرادرهش  رابنا  لیوحت  / .دوشیم هداد  تدوع  تراسخ  تخادرپ  نودب  ، اهالاک دات  مدع  تروصرد  / دامن مادقا  تداعس  یاقا   09133440977

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

طخرب5410056 لاسرا  رغتم و  مایپ  ولبات  هاگتسد  یرادهگن 2 ینابیتشپ و  تازیهجت ،  بصن  دیرخ و 
تاعالطا

هحفص 25) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یکیفارت یکیفارت مزاول   مزاول 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 34 ھحفص 30 
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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 " ) " ) b m sb m 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  کناب  تسپ  نامتخاس  هکبش  تحت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001643000010 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5735164313 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  کناب  تسپ  یتسرپرس  یئاطع  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یندم 2 - خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220423-044  ، 32244036-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32274917-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامتخاس نامتخاس هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 34 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-7216HUHI-K2 لدم نژیو  کیاه   DVR لاناک هاگتسد 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003066000010 زاین :  هرامش 

یشزوما یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DS-7216HUHI-K2 لدم نژیو  کیاه   DVR لاناک هاگتسد 16  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف یراددوخ  هباشم  یاهالاک  هئارا  زا  دشاب  هلاس  یتناراگ 3 یاراد  ون  لانیجروا و  یلصا و  زاین  دروم  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

dvr :: 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

نژیو5410017 کیاه   DVR لاناک هحفص 31)هاگتسد 16  )  dvrdvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   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

.چیوسو5409820  NVR دیرخ هحفص 18)مالعتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  " " 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

رطخ5410037 ریژآ  هدننک  نفلت  هحفص 15)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نژیو نژیو کیاه   کیاه   DVRDVR لاناک   لاناک   1616 هاگتسد   هاگتسد 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 34 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

لدم 54094805300 اتیکام  ینیزنب  هحفص 15)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رطخ5410037 ریژآ  هدننک  نفلت  هحفص 15)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5409597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
unifi uap-ac-lite لدم تنیوپ  سسکا  ددع  دادعت 25  دیرخ 

لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 1 
1201030453000032 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  25 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

5409597unifi uap-ac-lite لدم تنیوپ  سسکا  ددع  دادعت 25  هحفص 33)دیرخ  سسکا  ( سسکا

unifi uap-ac- liteunifi uap-ac- lite لدم   لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ددع   ددع   2525 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 34 ھحفص 33 
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رطخ5410037 ریژآ  هدننک  نفلت  هحفص 15)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5410025 یاه  رازفا  مرنو  یسمل  زیم  دنمشوه  هحفص 10)هشقن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتابوکنا5410097 شیاپ  رازفا  هحفص 10)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5410105 سوریو  یتنآ  سنسیال  هلاس  کی  هحفص 10)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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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