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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

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

140 1140 1 رهم   رهم   1212 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2626))

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

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

زا 31 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

( 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  • 22

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 ( هچراپکی یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 17   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 17   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754255 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ATN یدروناوه تخاسریز  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف  سردآ   :: سردآ سردآ

63148286 :: 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

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/056 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15:00   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش  - 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

کالپ 6 یوجاوخ -  عطاقت  قباس ) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن -  هاش  نابایخ  ردام -  نادیم  دامادریم -  راولب  نارهت -  یناشن  هب  ات 16  یرادا 8  تعاس   :: سردآ سردآ
هناخریبد  فکمه  هقبط 

یزکرم هناخریبد  لیوحت :

27370 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ATNATN  یدروناوه یدروناوه تخاسریز   تخاسریز هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

سنسیال سنسیال لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52453248 :: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش خروم 1401/7/18 یرادا  تقو  نایاپ  ات  یگداما  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور ود  تدم  هب  خروم 1401/7/30  زا  دانسا  تفایرد 

یلم داصتقا   :: عبنم :: 1401/08/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754466 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 svc هاگتسد ود  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامز 30  تدم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 13.220.000.000  غلبم  دانسا -  تفایرد  تهج  لایر  غلبم 50.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تامدخ و  دیرخ  : تیریدم ناتسزوخ ،  دالوف  تکرش  ماما ، ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها -   :: سردآ سردآ

06132136415 :: نفلت :: pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32908147-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/7/11  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 23.459.219.614  هام -  ارجا 12  تدم  هناماس -  اقترا  تاریمعت و  صقاون و  عفر  یرادهگن ،  یرادرب ،  هرهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاتفا زکرم  زا  یراکنامیپ  هیدات  هئارا  تاطابترا و  ای  ورین و  ندعم ،  تعنص و  هتشر  رد  هبتر 5  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هئارا  لایر -  نیمضت 904.000.000 

اداکسا یاه  هژورپ  ماجنا  تهج  یروهمج  تسایر 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم بالضاف  با و  تکرش  یزکرم  هناخریبد  نیطسلف 26  نیطسلف  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

svcsvc هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

هناماس هناماس اقترا   اقترا وو   تاریمعت   تاریمعت وو   صقاون   صقاون عفر   عفر یرادهگن ،  ،  یرادهگن یرادرب ،  ،  یرادرب هرهب   هرهب 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 31 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/35sa4z8ljvq2z?user=37505&ntc=5754466
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754466?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ayxfd3r9r49fa?user=37505&ntc=5754528
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754528?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر  ناتسا  حطس  رد  بالضاف  با و  تاسیسات  یرتم  هلت  یربهار  شیاپ و  زکارم  یزادنا  هار  بصن و  لمح  تازیهجت  هیهت  یرادهگن  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 15.000.000.000 

همانرب تنواعم  زا  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تعنص و  هتشر  هبتر 5  رد  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  لایر -  نیمضت 750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیزه.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یروهمج -  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01  - 0218 :: م م -  یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/07/16هرامش تعاس 8  زا  یگدامآ : مالعا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  تیاغل 

shana.ir :: عبنم فرظعبنم رثکادح  یفیک : یبایزرا  کرادم  لاسرا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15  ات  دوخ : تاداهنشیپ  لاسرا  زور -  تدم 14 

5754142 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/09/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تاسیسات  تاعلاطم و  نلاس  اه  هزغم  یرادهگن  صوصخم  یاهرابنا  تارباخم  هکبش و  لاقتنا  طخ  ثادحا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: رصتخم حرش 

 ... نیشام و اب  یکاخ  تایلمع  تسد ، اب  یکاخ  تایلمع  ندی ، جرب  بیرخت و  تایلمع  - 
لایر  39.999.409.138 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یاراد 

لایر  1.999.970.457 نیمضت :
لایر  4.046.000 دانسا : دیرخ 

نامتخاس هار و  یاهحرط  قباس  نامتخاس  ود ، کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت ، عمتجم  مالسا ، نایئادف  یوک  زاوها ، لاسرا :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nisoc.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

یرتم یرتم هلت   هلت یربهار   یربهار وو   شیاپ   شیاپ زکارم   زکارم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 55

تارباخم تارباخم وو   هکبش   هکبش لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو 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 31 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n9cyc9dxtdj2r?user=37505&ntc=5754534
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754534?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/frxhfqa8lns7v?user=37505&ntc=5754142
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https://www.hezarehinfo.net


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

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754436 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 55.059.069.578  - GIS و IT نکسم ، یلم  تضهن  شخب  رد  یصصخت  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همانتنامض  لایر  نیمضت 2.752.953.479   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 88782132 یماظتنا پ 56  یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  کنو خ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nlho.ir www.setadiran.iنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: 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 رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ماع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/12 س یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 16:00  تیاغل  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14:00  ات  رثکادح   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754497 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:00  سأر   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ناگدننک  دیلوت  زا   outdoor و indoor ریافیتکر هاگتسد  دیرخ 57  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان تنامض  تروص  هب  لایر  نیضمت 4.000.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هدش نیمضت  یکناب  کچ  ای  یکناب و 

فکمه ) هقبط  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  : یناشن هب   ) لوا هارمه  یزکرم  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
نفلت 88640997  هرامش  اب  یناگرزاب  دراوم  صوصخ  رد  یدمحم ) هلیبق  یاقآ  نفلت 81712844 ( ینف  تاصخشم  هرابرد  رتشیب  تاعالطا  بسک 

نفلت 81712519 هرامش  اب  تیاس  یور  رب  دانسا  یراذگراب  هوحن  ای  دانسا و  دیرخ  صوصخ  رد  و  ناازریم ) یاقآ  )

:: نفلت :: www.tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: h.ghabileh@mci.ir m.mirzaianrad@mci.irسکف 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

5754255ATN یدروناوه تخاسریز  هکبش  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5754528 اقترا  تاریمعت و  صقاون و  عفر  یرادهگن ،  یرادرب ،  هحفص 5)هرهب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

GISGIS وو     ITIT نکسم ، ، نکسم یلم   یلم تضهن   تضهن شخب   شخب ردرد   یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

outdooroutdoor  وو   indoorindoor  ریافیتکر ریافیتکر هاگتسددیرخ   هاگتسددیرخ 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 31 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sh65zy7cmr2kz?user=37505&ntc=5754436
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754436?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cm9sexgwb3bns?user=37505&ntc=5754497
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش هبنش 1401/07/09  زور  حبص  تعاس 8:00  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 4  هب  خروم 1401/07/12  هبنش  هس  زور  تعاس 14:00 

راگزور  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754504 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:00  سار   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح تروص  هب  یکیفارت  روما  ماجنا  یکیفارت و  مئالع  ندیچرب  بصن و  یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رب 36/072/000/000  غلاب  یدروآرب 

هبتر 5 لقادح  یاراد  یاه  تکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/805/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هار -  هتشر  رد 

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 3  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

3-08633136091 :: 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  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت روما   روما ماجنا   ماجنا وو   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع ندیچرب   ندیچرب وو   بصن   بصن یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 31 ھحفص 9 
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روشک هجدوب  همانرب 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 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هرفن کت  رواشم   ) هرواشم تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000170 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هرفن کت  رواشم   ) هرواشم تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  دانسا  یسررب  زا  سپ  هدنرب  مالعا 

.دش دهاوخ  صخشم  نامزاس  طسوت  یداهنشیپ  غلبم  ندوب  فراعتمان  ای  فراعتم 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط   vDI سیورس یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000216 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هرفن هرفن کتکت   رواشم   رواشم  ) ) هرواشم هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

vDIvDI سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 31 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e34fc3zvwd9ne?user=37505&ntc=5754178
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754178?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mml2r4c92jx5v?user=37505&ntc=5754248
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754248?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448993 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/17هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو ولیک  روتوم 75  یا  هکبش  تمواقم  تخاس  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

تاو تاو ولیک   ولیک   7575 روتوم   روتوم یایا   هکبش   هکبش تمواقم   تمواقم تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 31 ھحفص 11 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساساربرامش  روحم  لماک  نیبوبدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000107 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   V 500 ژاتلو  TSENSOR5-680337011 لدم رامش  روحم  متسیس  دربراک  هدنریگ  هدنتسرف و  نیبوب  الاک :  مان 

تفج 30 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5754491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149921 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
mastercool کینورتکلا بای  یتشن  روسنس  بارپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش روحم   روحم لماک   لماک نیبوبدیرخ   نیبوبدیرخ ناونع : : ناونع 1313

mastercoolmastercool کینورتکلا   کینورتکلا بای   بای یتشن   یتشن روسنس   روسنس بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 31 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5754411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146714 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویتکا ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/17 نایاپ :  خیرات 

:: 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ویتکا ویتکا ویدار   ویدار روتکتد   روتکتد صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس درب   درب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 31 ھحفص 13 
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ICTF-FU-1B2 - 01/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب تاررقم  میظنت  هناماس  رد  لایرس  تبث  اب   ) CFC لدم  MIIMOSA ویدار یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MONTH30 لدم 30DBI-60CM نتنآ

( بوغرم عونزا  CAT6 OUT DOOR )CAT6 لباک
کیتورکیم  RF ریمج

TDM OVER IP 4 PORT
تروپ تروپ SFP و 8  ود  یاراد   VLAN تیلباق اب  ود  هیال  چیئوس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

یمخفا 36289070  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07136112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5754179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاقلعتم  هارمه  هب   EMC UNITY 480 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000032 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  دوش و  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویدا ویدا -- کیتورکیم کیتورکیم   RFRF  ریمج ریمج -- TDM OVER IP 4 PORTTDM OVER IP 4 PORT -- تروپ تروپ   88 وو     SFPSFP  تروپ تروپ ودود   یاراد   یاراد   VLANVLAN  تیلباق تیلباق اباب   ودود   هیال   هیال چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
CFCCFC  لدم لدم   MI IMOSAMI IMOSA

1616

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     EMC UNITY 480EMC UNITY 480 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب احیجرت  یلصا  یتناراگ  اب  ددع  رادقم 3   DGS-1008D لدم ددع و  رادقم 2   DGS-F1006P-E لدم  Dlink چیئوس پاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنوآ یتناراگ 

1101094897001515 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ابص هنایار  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DES-100SA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
هکبش ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DLINK هدنزاس عجرم   DLINK یتراجت مان   dgs1008d لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

دارآ
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم  Dlink چیئوس پاه   : تاصخشم اب  طقف  زاین  دروم  یالاک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گنوآ یتناراگ  اب  احیجرت  یلصا  یتناراگ  اب  ددع  رادقم 3   DGS-1008D لدم ددع و  رادقم 2   DGS-F1006P-E

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب احیجرت   احیجرت یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   ددع   ددع رادقم  33   رادقم   DGS- 1008DDGS- 1008D  لدم لدم وو   ددع   ددع   22 رادقم   رادقم   DGS-F1006P-EDGS-F1006P-E  لدم لدم   DlinkDlink چیئوس   چیئوس پاه   پاه ناونع : : ناونع
گنوآ گنوآ یتناراگ   یتناراگ

1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درو لیاف  دادرارق  طیارش  لسکا و  لیاف  قبط  تاقلعتم  san swich و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000031 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  امتح  دوش و  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  اتید  چیئوس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001484000016 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C3850-12S-S لدم هنایار  تروپ  هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وکسیس هکبش  اتید  چیئوس  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813664378 یتسپ :  دک  یتایلام ،  روما  هرادا  یوربور  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  کناب  هار  راهچ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316382-066  ، 33316381-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312799-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درو درو لیاف   لیاف دادرارق   دادرارق طیارش   طیارش وو   لسکا   لسکا لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو     san swichsan swich ناونع : : ناونع 1919

وکسیس وکسیس هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000018 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MTC-3425 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامش 07731778100  هب  یرفعج  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم .  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  مرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: 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 یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویسپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یرجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000130 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 2 12 1

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یرجا   یرجا ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 31 ھحفص 17 
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E1 لدبم یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000926 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هزاس ماتیپس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  هزاس  ماتیپس  هدنزاس  عجرم   Sepitam-E2100-SSC20 لدم تروپ  کت  رتروناکایدم  لدبم  الاک :  مان 

ایوپ
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 . تسا یمازلا  دانسا  یراذگراب  دات و 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

E1E1 لدبم   لدبم یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 31 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا 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
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  "  " 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

(( 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس KVM تنیالکوریز و تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000103 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754178( هرفن کت  رواشم   ) هرواشم تامدخ  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5754248vDI سیورس یزادنا  هارو  هحفص 9)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ویتکا5754411 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  هحفص 13)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

چیئوس چیئوس KVMKVM  وو تنیالکوریز   تنیالکوریز ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 31 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک بصن  هارمه  هب  نامتخاس  ریگدزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000182 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   PYRONIX یتراجت مان   MX-LCD لدم ینامتخاس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ذیدزاب هگرب  نتشادن  یمازلا  دیدزاب  دشاب  امرفراک  دات  دروم  بوغرم و  یاهدنربزا  تسیابیم  تازیهجت  یمامت  هرامش 3  نامتخاس  ریگ  دزد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لطاب مالعتسا 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

لماک5754180 بصن  هارمه  هب  نامتخاس  هحفص 20)ریگدزد  ریگدزد  ( ریگدزد

لماک لماک بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   نامتخاس   نامتخاس ریگدزد   ریگدزد ناونع : : ناونع 2525

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

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

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

یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش نراد  یریوصت  یتوص  مزاول  شورف  زوجم  یناگدننک  نیمات  امتح  * یراک زور  تخادرپ 45   * دوش همیمض  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دننک 

دینک یراذگراب  امتح  ور  کرادم 
1201060008000131 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ماس  چنیا  نویزولت 55  - 

سیورس ماس  یتناراگ  اب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: 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

ماس5754156 چنیا  هحفص 9)نویزولت 55  نیبرود  ( نیبرود

ماس ماس چنیا   چنیا   5555 نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 2626

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم زاین  دروم  ژاتلو  تیبثت  ( AVR  ) یکینورتکلا درب  ددع  دادعت 1  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000087 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   Boardwiz یتراجت مان   Multi-touch Dual لدم یکینورتکلا  ملق  اب  دنمشوه  درب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه هدوب و  یمازلا  تسویپ  لیاف  هب  هعجارم  نینچمه  الاک و  هنومن  زا  دیدزاب  یروضح و  هعجارم  یراذگ  تمیق  زا  لبق  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02156882052-09355814087 هرامش  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: 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

تسویپ5754179 لیاف  رد  تاقلعتم  هارمه  هب   EMC UNITY 480 هحفص 13)هاگتسد هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشابیم5754197 زاین  دروم  ژاتلو  تیبثت  ( AVR  ) یکینورتکلا درب  ددع  دادعت 1  تسا  هباشم  دک  هحفص 22)ناریا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5754179 لیاف  رد  تاقلعتم  هارمه  هب   EMC UNITY 480 هحفص 13)هاگتسد هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

.دشابیم .دشابیم زاین   زاین دروم   دروم ژاتلو   ژاتلو تیبثت   تیبثت ( ( AVRAVR  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا درب   درب ددع   ددع   11 دادعت   دادعت تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2727

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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIBRATION SHINKAWA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000133 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR ASSY-WHEEL یتراجت مان   E23 وسوم بقع  خرچ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا - هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  مالقا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754491mastercool کینورتکلا بای  یتشن  روسنس  هحفص 11)بارپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بقع5754507 خرچ  هعطق  روسنس  هحفص 23)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بقع بقع خرچ   خرچ هعطق   هعطق روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

سنج سنج یرادا   یرادا تانالعا   تانالعا ولبات   ولبات رابنا -  -  رابنا هسفق   هسفق یزلف -  -  یزلف تنیباک   تنیباک  - - یدالوف یدالوف هریگ   هریگ -- یهاگراک یهاگراک رازبا   رازبا هبعج   هبعج  - - رازبا رازبا دمک   دمک یزلف - - یزلف نفنف   وو   هفرح   هفرح راک   راک زیم   زیم ناونع : : ناونع
یرمیلپ یرمیلپ سنج   سنج یضیب   یضیب مامح   مامح ناو   ناو یزلف -  -  یزلف ردرد   ودود   یلنسرپ   یلنسرپ سابل   سابل دمک   دمک یچیئوس -  -  یچیئوس لفق   لفق اباب   برد   برد شششش   دمک   دمک  - - یسکلپ یسکلپ

2929

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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قیقد رازبا  هاگراک  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000146 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لمآ زلف  یایند  سرادم  تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 84/5 عافترا  90x150 cm داعبا یزلف  نف  هفرح و  راک  زیم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یدارم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MANNESMAN یتراجت مان   M 28262 لدم رازبا  دمک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رواخ هار  نارگشواک  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   VANPAC یتراجت مان   CONCORDE I لدم یهاگراک  رازبا  هبعج  الاک :  مان 

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

راربا رون  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  لسکب  میس  هدنرادهگن   mm 16 یدالوف هریگ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهاپس ناشیدنا  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   BOTTOP یتراجت مان   50x60 cm زیاس یزلف  تنیباک  الاک :  مان 

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

ناگیاب تعنص  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناگیاب  تعنص  ناهج  هدنزاس  عجرم  تباث  لدم  یبعکم  رتم  زیاس  ینهآ  سنج  رابنا  هسفق  الاک :  مان 
بعکم رتم  4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یمارآ اضریلعدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   125x56 cm زیاس یسکلپ  سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  الاک :  مان 

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

ناتساب یالاکاشراک  یناگرزاب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 188 عافترا  95x45 cm داعبا هداس  لدم  دک 412  یچیئوس  لفق  اب  برد  شش  دمک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لدع نایسراپ  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدع  یزلف  عیانص  یتراجت  مان   closet2 لدم  180x95x50 cm زیاس یزلف  رد  ود  یلنسرپ  سابل  دمک  الاک :  مان 

ناهاپس
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یدیلوت تالوصحمو  هیلواداوم  عیزوتو  هیهت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 150001   82x42x25 cm زیاس یرمیلپ  سنج  یضیب  مامح  ناو  الاک :  مان 

دهشمرمیلپ ناگدننکدیلوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5754498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152801 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ چیئوسولف  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/14 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754139TDM OVER IP 4- تروپ تروپ SFP و 8  ود  یاراد   VLAN تیلباق اب  ود  هیال  چیئوس 
CFC لدم  MIIMOSA ویدا - کیتورکیم  RF ریمج -PORT

هحفص 13) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رادقم 57541843  DGS-1008D لدم ددع و  رادقم 2   DGS-F1006P-E لدم  Dlink چیئوس پاه 
گنوآ یتناراگ  اب  احیجرت  یلصا  یتناراگ  اب  ددع 

هحفص 13) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

درو5754196 لیاف  دادرارق  طیارش  لسکا و  لیاف  قبط  تاقلعتم  هحفص san swich(13 و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس5754301 هکبش  اتید  چیئوس  هاگتسد  کی  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هسفق5754387 یزلف -  تنیباک   - یدالوف هریگ  - یهاگراک رازبا  هبعج   - رازبا دمک  یزلف - نف  هفرح و  راک  زیم 
سابل دمک  یچیئوس -  لفق  اب  برد  شش  دمک   - یسکلپ سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  رابنا - 

یرمیلپ سنج  یضیب  مامح  ناو  یزلف -  رد  ود  یلنسرپ 

هحفص 23) چیئوس  ( چیئوس

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

بآ5754498 هحفص 23)چیئوسولف  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5754525 KVM هحفص 13)تنیالکوریز و هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

بآبآ چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 3030

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

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتراتسا تفاس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000183 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق  رد  ینف و  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یبساشرگ  سدنهم  هرامش 09199193835  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88952990-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتراتسا5754342 تفاس  هحفص 26)دیرخ  چوس  ( چوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماس5754156 چنیا  هحفص 9)نویزولت 55  نیبرود  ( نیبرود

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

رتراتسا رتراتسا تفاس   تفاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یسرباسح  هسسوم   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ddr3 گیگ مر 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ddr4 گیگ مر 8 

i5 9400 وی یپ  یس 
نیرگ 430 رواپ 

سالپ 24 یج  روتینام 
1101094754000003 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یسرباسح  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هسراپ درب  فیال  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 1333   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/10 شزادرپ تعرس   Core i5-2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
یهلا رکش  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  نیرگ  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   GP 430 AEDU لدم  w 430 هنایار لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشایم  تسویپ  لیاف  قباطم  هدش  تساوخرد  یاه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشابیم تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  تاصخشم 
ددرگ  تسویپروتکاف  شیپ  لیاف  افطل 

دشاب یراک  زور  روتکاف 15  شیپ  رابتعا 
دشاب یم  هتفه  کی  الاک  تست  تلهم 

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  هجو  تخادرپ 

1415615481 یتسپ :  دک  کالپ 37 ،   - هداز هللادبع  نابایخ   - زرواشک راولب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984943-021  ، 88987111-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88989323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ  2424 سالپ یجیج   روتینام   روتینام   430430 نیرگ   نیرگ رواپ   رواپ   i5 9400i5 9400 ویوی   یپیپ   یسیس     ddr4ddr4 گیگ   گیگ   88 مرمر     ddr3ddr3 گیگ گیگ مرمر  44   ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هعسوت تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هتفرشیپ عیانص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001001000007 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ عیانص  هعسوت  تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  اب  سیک : هاگتسد   4 - 

 522A گنوسماس چنیا  روتینام 22  هاگتسد   6
سیلریاو   A4tech دربیک سوام و  یرس  4

ASUS 2G / Geforce 2G کیفارگ تراک  ددع   1
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  تاعطق  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  تاعطق  نتراک  یتناراگ و  هگرب  هئارا 

تسا ( هدنشورف  ) هدننک نیمات  دهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  یعوجرم  تروصرد  روتکاف و  الاک و  لاسرا 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تمیق  هب 

1513636411 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  مود  هچوک  ریصق  دمحا  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88748060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88748040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 3333

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5754460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153018 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
master tech چنیا روتینام 24  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/15 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سالپ5754168 یج  روتینام  نیرگ 430  رواپ   i5 9400 وی یپ  یس   ddr4 گیگ مر 8   ddr3 گیگ مر 4 
24

هحفص 26) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5754319 هاگتسد  هحفص 26)4  روتینام  ( روتینام

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

5754460master tech چنیا هحفص 26)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

master techmaster tech چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 3434

میرف میرف هارمه   هارمه روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو لماک   لماک پمال   پمال ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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میرف هارمه  روتکژورپ  وئدیو  لماک  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179000857 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM AG هدنزاس عجرم   mm 35 روتکژورپ وئدیو   W 2500 ناوت  xenon bulb XBO HS لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM AG هدنزاس عجرم   mm 35 روتکژورپ وئدیو   W 4000 ناوت  xenon bulb XBO HS لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM AG هدنزاس عجرم   mm 35 روتکژورپ وئدیو   W 3000 ناوت  xenon bulb XBO HS لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM AG هدنزاس عجرم  لاتیجید  روتکژورپ  وئدیو   W 3000 ناوت  xenon bulb HSLA لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم  روتکژورپ  وئدیو  دربراک   W 200 ناوت  ELPLP58 - EB- SXW9/SXW10 لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم  روتکژورپ  وئدیو  دربراک   W 1775 ناوت  ELPLP65 - EB- 1750/1760/1770/1775W لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم  روتکژورپ  وئدیو  دربراک   W 275 ناوت  ELPLP62 - EB- G5450WU/5600 لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم  روتکژورپ  وئدیو  دربراک   W 230 ناوت  ELPLP61- EB-915/925 لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
گنژاوآ

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM AG هدنزاس عجرم   mm 35 روتکژورپ وئدیو   W 1600 ناوت  xenon bulb XBO HSC لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 31 ھحفص 30 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژورپ وئدیو   :: 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

میرف5754149 هارمه  روتکژورپ  وئدیو  لماک  هحفص 29)پمال  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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