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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 12

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

140 1140 1 رهم   رهم   2 12 1 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 26 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 14

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

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

زا 26 ھحفص 2 

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


( 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 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

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

( 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  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

زا 26 ھحفص 3 

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


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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

زا 26 ھحفص 4 

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


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

ناریا یمالسا  یروهمج  یکشزپ  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تفه  تدم  هب  یهگآ  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  یماظتنا  رازفا  مرن  دیلوت  روظنم  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  هعسوت  تنواعم  مراهچ ، هقبط  کالپ 119 ، نابایخ 16 ، دمحا ، لآ  لالج  زا  رتالاب  یلامش ، رگراک  رد  عقاو  نامزاس   :: 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

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792179 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  هقطنم  رهش  حطس  کالما  یزیمم  تامدخ  ماجنا  روظنم  هب  رواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 12  تدم 

رد ات 3  هیاپ 1  دنتسه - هرواشم  تامدخ  هئارا  هب  یگدامآ  تیفرظ و  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاراد  هک  تیحالص  دجاو  نیرواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یرامآ -  تاعلاطم  ای  ینیمز  یرادرب  هشقن  ای   GIS ییایفارغج تاعالطا  متسیس  صصخت 

 - یزکرم یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  رهشوب -  : سردآ : فلا تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
نامیپ روما  هرادا  مود -  هقبط 

:88969737 و مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم   07733340571 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir Bushehr.ir :: 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

یماظتنا یماظتنا رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 11

رهش رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا روظنم   روظنم هبهب   رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 26 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jana3elaktdbw?user=37505&ntc=5792129
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5792129?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/94793scxvsljs?user=37505&ntc=5792179
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5792179?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lufc.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باسپ نیالنآ  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48 - مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن - نابایخ  یدازحرف - راولب  برغ -  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

باسپ باسپ نیالنآ   نیالنآ شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لویناه  زاگ  یاهروتکتد  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270/500/000/000 دروارب :

لایر  11/410/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک نامتخاس  متفه  هاگشیالاپ  زاف 17و18  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

2426-07731312248 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ZELLWEGER تکرش تخاس   FIRE &GAS DETECTION SYS تاعطق یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 79.200.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 3.960.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

2231-07731312235 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لویناه لویناه زاگ   زاگ یاهروتکتد   یاهروتکتد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 44

FIRE &GAS DETECTION SYSFIRE &GAS DETECTION SYS تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رازین رتسگ  سراپ  یتعنص  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق هداج  رتمولیک 70  رد  عقاو  راتکه  تحاسم 6404  هب  رتسگ  سراپ  یتعنص  کرهش  لوا  زاف  تارباخم  تازیهجت  یرون و  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجیلد هب 

هام  3  : هژورپ ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 21 راگدنام  نامتخاس  کالپ 20 ، یتفارظ ، هچوک  شبن  رصعیلو ، خ  قرش ، سودرف  راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

91002107-021 :: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792180 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش ریسم  لیابوم   8+ زاف تیاس  شش  یارجا  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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش لوا   لوا زاف   زاف تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

لیابوم لیابوم   88 ++ زاف زاف تیاس   تیاس شششش   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/07/19  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792181 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/08/04  - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل ریسم  تیاس  شش  یارجا  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5792179 حطس  کالما  یزیمم  تامدخ  ماجنا  روظنم  هب  رواشم  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

باسپ5792187 نیالنآ  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R2-01/022 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییورتم  تیگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 65/027/745/440  غلبم 

لایر نیمضت 3/351/387/272  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
الاک تامدخ  مود -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا 

3894-07731313992 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم تیاس   تیاس شششش   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

ییورتم ییورتم تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/07/17هرامش هبنشکی  زور  تعاس 9  زا   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 تیاغل 

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791852 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یزکرم  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/259/075/500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  هاگشناد 37-39  لصاف  دح  نادهاز   :: سردآ سردآ

05431137049 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ نوتاخ  هژیو  هیحان  یتسد  تلافسآ  شخپ  دیرخ و  هژورپ   1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ود هقطنم  یتسد  تلافسآ  شخپ  دیرخ و  هژورپ  - 2

لوا کی  هقطنم  یتسد  تلافسآ  شخپ  دیرخ و  هژورپ  -3
کی هقطنم  نامتخاس  نفلت  نیبرود و  یشک ، لباک  زیهجت ، هژورپ  -4

یهگا لصا  رد  جردنم   : اهدروارب

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

تشدکاپ یرادرهش   - یزکرم نامتخاس   :: سردآ سردآ

021-28425722 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رابنا رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس هلاس   هلاس 22 یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

نامتخاس نامتخاس نفلت   نفلت وو   نیبرود   نیبرود یشک ، ، یشک لباک   لباک زیهجت ، ، زیهجت هژورپ   هژورپ  - - هژیو هژیو هیحان   هیحان یتسد   یتسد تلافسآ   تلافسآ شخپ   شخپ وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ 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 26 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/knmafuaan394c?user=37505&ntc=5792005
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5792005?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیولیگهک ناتسرهش  رد  اسوراچ  شخب  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوقح اهتراهم و  ) یلحم یریگدای  زکرم  - داوس میکحت  هرود  - لاقتنا هرود   - یزوما داوس  هرود  لماش  هک  یشزوما  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هنایار شزوما   - ریدم

1101091847000001 زاین :  هرامش 
اسوراچ شرورپ  شزوما و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یتسویپ دروارب  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتراهم و ) یلحم یریگدای  زکرم  - داوس میکحت  هرود  - لاقتنا هرود   - یزوما داوس  هرود  لماش  هک  دشاب  یم  یتسویپ  دانسا  لیاف و  تساوخرد  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هنایار شزوما   - ریدم قوقح 

7578191156 یتسپ :  دک  هاگنامرد ،  تشپ  یرتسگداد  یوربور  یسیر  هعلق  اسوراچ  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32293309-074  ، 32293305-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293339-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 84   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضر ع ماما  ناتسرامیب  نارامیب  یکشزپ  یاهدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093616000148 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یباوختخت ) 84  ) ناتسرامیب هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هحفص 360000 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمارهب 09132453073 دشابیم تسویپ  رظن  دروم  لیاف  نمض  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7816817964 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ارسگنهرف , بنج  ترجه , راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41524407-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340300-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قوقح قوقح وو   اهتراهم   اهتراهم )) یلحم یلحم یریگدای   یریگدای زکرم   زکرم -- داوس داوس میکحت   میکحت هرود   هرود -- لاقتنا لاقتنا هرود   هرود  - - یزومآ یزومآ داوس   داوس هرود   هرود لماش   لماش هکهک   یشزومآ   یشزومآ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( هنایار هنایار شزومآ   شزومآ  - - ریدم ریدم

1212

ناتسرامیب ناتسرامیب نارامیب   نارامیب یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 26 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/axfabstdyfzjv?user=37505&ntc=5791905
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5791905?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوتنپ بتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000188 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 43 زیاس  43DS34NK-U لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هزور  هیوست 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یراددوخ  هباشم  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  افطل 

.دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  اههاگتسد 
رف یدیشر  یاقا   - 02158376641: سامت تاعالطا 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: 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 " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوتنپ سوتنپ یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1414

هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس    -  - KVMKVM  چیئوس چیئوس روتینام -  -  روتینام  - - رتیار رتیار یدید   یویو   یدید   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 26 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
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یترصن سدنهم  سانشراک  ( هباشم دک  ناریا  ، هناماس قیرط  زا  کرادم  لاسرا  تسویپ ( تاصخشم  اب  هنایار  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 332  02332503015

1101001466000050 زاین :  هرامش 
دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L194WT لدم  in 19 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/20 شزادرپ تعرس   i5-650 Tray لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ورین ماف  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/2 شزادرپ تعرس   Core i5-650/LGA1155 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 005   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
این ینسحم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   Asus H110 لدم هنایار  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TH 5127 لدم میس  اب  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان  لدم 6020  هنایار  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگورین المهد ،  دورهاش ،  رد  عقاو  دورهاش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رابنا  برد  تسیاب  یم  الاک  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  رف 02332503004  تداعس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .ددرگ  لیوحت  یماطسبدیهش  قرب 

 : یتسپ دک  یماطسبدیهش ، ، قرب  هاگورین  یدابآ  المهد ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  دورهاش ،  ناتسرهش  نانمس ،  ناتسا  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3654134111

32503004-023  ، 32503020-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503020-023 :: 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

راهچ5792117 راوید  هاگتسد  مادیپسا -  هتسب  رادم  نیبرود  روتکژورپ -  هیاپ  یدیشروخ -  روتکژورپ 
لاناک

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 26 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

اوهاد5792272 طبض  هاگتسد  کی  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  تیاعر  یتسویپ  تاصخشم  حرط و  اب  قباطم  ویتاروکد  یرتم  یکراپ 3  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091015000063 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روپ یبتجم  دیعس  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  روپ  یبتجم  دیعس  دیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   3M-EFT67 لدم یکراپ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 100 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  اهالاک  لقن  لمح و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  بانب  رهش  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   ) دشاب یم  تعاس  تدم 72  فرظ  لوصحم  زا  هنومن  کی  هئارا  هب  مزلم  هدنرب 

دشاب یم  یتسویپ  دانسا  رد  تاحیضوت  ریاس 

5551897618 یتسپ :  دک  بانب ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  بانب  یقرش  ناجیابرذآ  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722010-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37724272-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتاروکد ویتاروکد یرتم   یرتم یکراپ  33   یکراپ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 26 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  رفناویک  ید و   19 یناشاک ،  یدازا ،  بعش  یارب  رالوبوت  روتوم  یدالوف و  هغیت  قرو  اب  ظافح  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001543000025 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یلاو مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یلاو  مثیم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MV1 لدم  4x3 m داعبا یدالوف  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  یراذگراب  هناماس  رد  نامتخاس  هریاد  طسوت  ندش  اضما  رهم و  زا  سپ  دیدزاب  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب  ار  هدش  هتساوخ  کرادم  مادقا و  نا  دافم  قبط  هعلاطم و  امتح  ار  یتسویپ  یاه  هگرب 

 . دامن یراذگراب  فا  ید  یپ  تروص  هب  لیاف  کی  رد  ار  اه  تسویپ  دانسا و  هیلک 

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک 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 26 ھحفص 15 
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دابآ مرخ  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ مرخ  یرادرهش  تهج  یتراظن  یاهنیبرود  هتسبرادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005728000040 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشون دشاب  یم  کرادم  همیمض  هک  تمیق  داهنشیپ  مرف  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  سپس  هعلاطم و  ار  تسویپ  کرادم  تسیاب  یم  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  و 

6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: 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

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000199 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
زاسهب عیانص 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دابآ مرخ   مرخ یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود هتسبرادم   هتسبرادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

دوش دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 26 ھحفص 16 
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تفریج هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما هکبش و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000100 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع یدیشروخ 4  روتکژورپ  - 1 - 

ددع یرتم 1  روتکژورپ 8  هیاپ  - 2
ددع یلصا 1  هجرد  مادیپسا 360  هتسب  رادم  نیبرود  - 3

ددع لاناک 1  راهچ  راوید  هاگتسد  - 4
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  7 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: 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

لاناک لاناک راهچ   راهچ راوید   راوید هاگتسد   هاگتسد مادیپسا -  -  مادیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود روتکژورپ -  -  روتکژورپ هیاپ   هیاپ یدیشروخ -  -  یدیشروخ روتکژورپ   روتکژورپ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 26 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا ات  لمح  هنیزه   - هباشم دک  ناریا   - ربتعم یتناراگ   - XVR7216AN-4K-I3 لدم اوهاد  طبض  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  هدهع  رب  یرتسگداد 

1101004579000158 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR7216 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا5791852 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 10)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

لویناه5792293 زاگ  یاهروتکتد  هحفص 7)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اوهاد اوهاد طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنهامه سانشراک  اب   CANON SX620 احیجرت "  رتنیرپ  رتویپماک و  هب  لاصتا  تیلباق  تباث و  زنل  اب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشت  تهج  دک  ناریادوش 

1101090049002721 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48878110   DSC-W320/S لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریادوش  گنهامه  سانشراک  اب   CANON SX620 احیجرت "  رتنیرپ  رتویپماک و  هب  لاصتا  تیلباق  تباث و  زنل  اب  لاتیجید  یساکع  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هباشت  تهج 

یلیام 09194101066 یاقآ  سانشراک  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  سنج  لیوحت  تسا  یرادا  هام  هس  تخادرپ  هوحن 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

دابآ5791920 مرخ  یرادرهش  تهج  یتراظن  یاهنیبرود  هتسبرادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش5791931 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  هحفص 15)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5791972 " احیجرت رتنیرپ  رتویپماک و  هب  لاصتا  تیلباق  تباث و  زنل  اب  لاتیجید  یساکع  نیبرود 
تسا هباشت  تهج  دک  ناریادوش  گنهامه  سانشراک  اب   CANON SX620

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

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

نفلت5792005 نیبرود و  یشک ، لباک  زیهجت ، هژورپ   - هژیو هیحان  یتسد  تلافسآ  شخپ  دیرخ و  هژورپ 
نامتخاس

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راهچ5792117 راوید  هاگتسد  مادیپسا -  هتسب  رادم  نیبرود  روتکژورپ -  هیاپ  یدیشروخ -  روتکژورپ 
لاناک

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

گنهامه گنهامه سانشراک   سانشراک اباب     CANON SX620CANON SX620 احیجرت "  "  احیجرت رتنیرپ   رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق وو   تباث   تباث زنل   زنل اباب   لاتیجید   لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریادوش   ناریادوش

2222
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیدمت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دیدمت   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792280 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10/30   - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دناسریم یهاگا  هب   HP DL 380 هاگتسد هاگتسد HP DL 580 و 15  رورس 46  هاگتسد  هیهت 61 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کناب زا  ریغ  یکناب  همانتنامض  نآ  لداعم  ای  یزیراو  شیف  تروصب  لایر  درایلیم  کی  هدرپس  لایر -  نویلیم  غلبم 2  یدقن  زیراو  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تراجت

متفه تراجت ط  کناب  نامتخاس  یردنکسا  باون و  نیب  یدازآ  نارهت خ   :: سردآ سردآ

66948455 :: نفلت :: tejaratbank.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوش5791931 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  هحفص 15)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5792280 هاگتسد  هحفص 20)هیهت 61  رورس  ( رورس

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

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   6 16 1 هیهت   هیهت 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 26 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

suprema bio life net بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000066 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار نیمزرس  نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   SUPREMA یتراجت مان   Bio Lite Net تراک تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا طرشالب / ربتعم و  یتناراگ  یاراد  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رد  لیوحت   / suprema bio life net بایغ روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تاداهنشیپ  هب  هناماس ،  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مدع  تروص  رد  / تسیمازلا روتکاف  شیپ 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

5792123suprema bio life net بایغ روضح و  هحفص 20)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

لویناه5792293 زاگ  یاهروتکتد  هحفص 7)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

suprema bio life  netsuprema bio life  net بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد 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 26 ھحفص 21 
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000475 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب راد  تنامضو  درادناتسا  الاک  + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناگزمره ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

001-1401 رهم  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه دهشم و  زیربت ، لباب ، ناهفصا ، یاهرهش  رد  یا  هقطنم  یرادا  رتافد  یزاسزاب   » و سابعردنب » رهش  رد  چیئوس  زکرم  راوید  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: O&PTender2021@mtnirancell.ir-sourcing.irancell.irنفلت 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

هنایار5792010 وی  یپ  یس   - KVM چیئوس روتینام -   - رتیار ید  یو  هحفص 12)ید  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یتراک یتراک روسناسآ   روسناسآ یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 2525

چیئوس چیئوس زکرم   زکرم راوید   راوید ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 26 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراک5792059 روسناسآ  هحفص 21)یتسش  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5792079 زکرم  راوید  هحفص 21)ثادحا  چیئوس  ( چیئوس

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

ربتعم تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5792169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  لنسرپ  یهافر  هزوح  رد  یریوصت ) یتوم و  مالقا  تلبت و  پات  بل  لیابوم -   ) لاتیجید یالاک  هزوح  رد  ناگدننک  نیمات  زا  ربتعم  تکرش  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لاسرا  لیمیا  سردآ  هب  ار  دوخ  هموزر  دیامن  یم  یراکمه  هب  توعد  طاسقا  دقن و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.saipastores.sales@gmail.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5792169( یریوصت یتوص و  مالقا  تلبت و  پات  پل  لیابوم -   ) لاتیجید هحفص 23)یالاک  توص  ( توص

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

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مالقا   مالقا وو   تلبت   تلبت پات   پات پلپل   لیابوم -  -  لیابوم  ) ) لاتیجید لاتیجید یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 2727

 - - هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هنایار -  -  هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   روتینام -  -  روتینام هنایار -  -  هنایار رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   هنایار -  -  هنایار سیک   سیک  - - هارمه هارمه هنایار   هنایار  - - دیلک دیلک هحفص   هحفص  - - سوام سوام ناونع : : ناونع
دربردام دربردام هکبش -  -  هکبش تراک   تراک

2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک تازیهجت  متسیس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000064 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 406XT لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6140 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

سپیلیف یتراجت  مان   ODD SPD 2519BD22XSATA لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
لامش تراجت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم   ORINOL UNITED یتراجت مان   SB-PS8-FB لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتویپماک تازیهجت  متسیس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یس5791988 روتینام -  هنایار -  رتیار  ید  یو  ید  هنایار -  سیک   - هارمه هنایار   - دیلک هحفص   - سوام
دربردام هکبش -  تراک   - هنایار هیذغت  عبنم  هنایار -  وی  یپ 

هحفص 23) روتینام  ( روتینام

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

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

زا 26 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5792010 وی  یپ  یس   - KVM چیئوس روتینام -   - رتیار ید  یو  هحفص 12)ید  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوتنپ5792304 یتعنص  هحفص 12)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دابآ5791920 مرخ  یرادرهش  تهج  یتراظن  یاهنیبرود  هتسبرادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش5791931 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  هحفص 15)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 26 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5791956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  رتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000200 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   KCSI یتراجت مان   MNA200 لدم  Info یرس  desktop هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوش5791956 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  رتویپماک  هحفص 26)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یماظتنا5792129 رازفا  مرن  هحفص 5)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5792182 یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دوش دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   رتویپماک   رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 26 ھحفص 26 
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	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)

