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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 6

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 7

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   2 020 هعمج   هعمج 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
((00))

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 30 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 16

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

( 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  " ) led wall  " 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 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 30 ھحفص 2 
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( 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  • 23

( 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  • 23

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 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 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 30 ھحفص 4 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم 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 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.روتیوچکا  لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات  دروم  تفن  ترازو   avl ناگدنشورف افرص  .ددرگ  همیمض  تسیاب  یم  تسویپ  یاه  گرب  طیارشاب  انیع  لماک و  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ 

1101092258000173 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش هدنزادرپ  زیر  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  هدنزادرپ  زیر  هدنزاس  عجرم   MEA لدم ریش  ندرک  هتسب  زاب و  یکیرتکلا  لماک  کرحم  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

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

یط رد  هدنشورف  زا  تادهعت  ماجنا  نسح  راک و  ماجنا  نسح  همانتنامض  هرقف  ود.تسا  رواپ  ریافیلپمآ و  تس  کی  لماش  یراذگ  تمیق  ددع  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  ناگدنشورف  هب  اهتراک  ریوصت  هیارا  ناکما.دوشیم  ذخا  شرافس  تمیق  دصرد  غلبم 10  هب  لیوحت  زا  سپ  شرافس و  یادتبا  لحارم 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتیوچکا روتیوچکا لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 30 ھحفص 5 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  یتسویپ  مرف  ربارب  زاین   - هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000104000104 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبآ جاوما  یشهوژپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IRDELTAV-1 لدم یتعنص  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یتسویپ  مرف  ربارب  زاین   - هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138664611 یتسپ :  دک  لامشغاب ،  هار  راهچ  زا  رتالاب  یلامش  شترا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3446703-041  ، 35569992-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566795-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص یسیس   لالا   یپیپ   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 30 ھحفص 6 
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هوکربا هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  هوکربا –  هبعش  یعامتجا  نیمأت  یارب  یناریا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا 

تسویپ لیاف  رد  طیارش 
1101091768000005 زاین :  هرامش 

هوکربا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  کینورتکلا  سراپ  هدنزاس  عجرم   PEK201 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  دود  روتکتد  الاک :  مان 

شیک
ددع 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8931713459 یتسپ :  دک  هوکربا ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  هرادا  زرواشک  راولب  هوکربا  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32832910-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32832911-035 :: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 30 ھحفص 7 
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ناهفصا ناتسا  هکرابم  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO C9200L-24T-4G-E لدم یتیریدم  چوس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091151000010 زاین :  هرامش 

هکرابم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیمات تریاغم  هنوگره  تروص  رد  یتسویپ و  لیاف  قباطم  اقیقد  تاصخشم  اب   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم یتیریدم  چوس  ددع  کی  دیرخ  تساوخرد  - 

.ددرگ یم  فذح  هدننک 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تریاغم تروص  رد.دشاب  یم  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشاب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ظاحل  اب  هدش  دراو  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  درتسم  الاک 

8481965393 یتسپ :  دک  هکرابم ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  رنهاب -  نابایخ  هکرابم -  ناهفصا -  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52440052-031  ، 52440004-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52440050-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO C9200L-24T-4G-ECISCO C9200L-24T-4G-E  لدم لدم یتیریدم   یتیریدم چوس   چوس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 30 ھحفص 8 
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 17 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمرنه 09173771734 سامت  - دشابیم هباشمالاکدک...یرونربیف  ینابیتشپ  تهج  WS-C3850-24SS لدم چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001431000317 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W2F3RTXY لدم  in 10 یبد چوس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمضرد  دشاب .  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  یتسیاب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000212 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  هدنزاس  عجرم   TETA-42 لدم  80x80 cm زیاس تینوی  هداتسیا 42  کر  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم هرامش 09128188493  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دهدرارق .  هناماس  ردو  هدومن  نکساو  لیمکت  ار  تسویپ  لیاف  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  یرومیت 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145382-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   1010 یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 55

تینوی تینوی   4242 هداتسیا   هداتسیا کرکر   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 30 ھحفص 9 
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زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000059 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 30 ھحفص 10 
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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 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   Panel rack mount Power supply تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000218 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   KR-0802F لدم  cm 31 قمع  U 2 عافترا یراوید  حرط   IP65 درادناتسا اب   Din Rail کر الاک :  مان 

ریفس نازادرپ 
ددع 11 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Panel rack  mount Power supplyPanel rack  mount Power supply 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 30 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aq4ad3vvygz4z?user=37505&ntc=5934822
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5934822?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  وکسیس  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000580 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس5934752 هتسب و  رادم  هحفص 16)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 ( ( هظفاح هظفاح لوژام   لوژام تراک   تراک وکسیس (  (  وکسیس لوژام   لوژام 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 30 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هارمهب  رباعم  یماسا  ولبات  ددع  تخاس 70  اهب  مالعتسا  موس  تبون  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000131 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زربلا رخاف  قارشا  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  رخاف  قارشا  هدنزاس  عجرم   SB03 لدم  33x80 cm زیاس یلیطتسم  لکش  رباعم  یماسا  ولبات  الاک :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیبق زا  طبترم  هدش  روهمم  تادنتسم  نینچمه  یلک و  تمیق  فیدر و  ره  تمیق  جرد  لیمکت و  زا  سپ  یتسویپ  ماخ  مرف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09123682917 اب.دشابیم  یمازلا  ناگدنشورف  یارب  تیلاعف  هناورپ  اه و  تکرش  یسارب  تارغت و ...  نیرخآ  یهگآ  ، هدوزفا شزرا  یهاوگ  ، همانساسا

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلیطتسم یلیطتسم لکش   لکش رباعم   رباعم یماسا   یماسا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 30 ھحفص 13 
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  هگرب  قباطم 

1101004185000054 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

لور الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ، یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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

چناپ چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 111 1

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

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

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

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

5934681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09119172338 تسویپ لیاف  قباطم  تمیق  مالعا  دیدزاب و  زا  سپرمشاک  وروباشین  بعش  یقرب  هرکرک  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001286000031 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
برد تازلف و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   m 2 لوط  cm 1 قرو تماخض   cm 100 ضرع هایس  یدالوف  هداس  قرو  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک 
تیش 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09119172338 تسویپ لیاف  قباطم  تمیق  مالعا  دیدزاب و  زا  سپرمشاک  وروباشین  بعش  یقرب  هرکرک  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یرتسگداد -  یوربور  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9133936511

32232410-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232418-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبما یوردوخ  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  گنیکراپ و  هراوید  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000050 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگیم تروص  راک  مامتا  را  دعب  یغلبم  عون  ره  تخادرپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  رب  باهذ  بایاو و  لقنو  لمح  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: 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

بعش بعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

سنالوبما سنالوبما یوردوخ   یوردوخ تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   گنیکراپ   گنیکراپ هراوید   هراوید تخاس   تخاس 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 30 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5934483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000156 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09143154464  هب  یدمحم  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود 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 30 ھحفص 16 
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ناجیبسخ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  قبط  ناجیبسخ  یاتسور  حطس  یرایهد و  یتظافح  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نویلیم  فقس 200  ات 

1101096268000003 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  ناجیبسخ   یرایهد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ کرادم  قبط  ناجیبسخ  یاتسور  حطس  یرایهد و  یتظافح  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویلیم  فقس 200  ات 

3867177117 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  یادتبا  ناجیبسخ  یاتسور  نایلاز  شخب  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

58327265-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

58327265-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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 30 ھحفص 17 
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هیمورا نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تسیل  قباطم  ) چیئوس هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ربتعم  یتناراگ 

1101000385000125 زاین :  هرامش 
هیمورا نادنز  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرادا  لحارم  یط  مزلتسم  دزمراک  تدوع  لاطبا و  دیرخ  ، هدنرب هب  مالعا  زا  دعب  زور  ات 15  الاک  لاسرا  مدع  تروص  رد 

09301759792  : هداز لیلج  سدنهم 

5735161141 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یزکرم  نادنز  ایرد  هداج  رتمولیک 5 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352131-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350500-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود 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 30 ھحفص 18 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  دراه  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم نیبرود  هاگتسد   dvr صوصخم شفنب  گنر  تیابارت  تیفرظ 10  اب  لاتیجید  نرتسو  لدم 

1201001323000003 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنسبرادم نیبرود  رد  هدافتسا  تهج  شفنب  گنر  ددع  دادعت 5   HDD 10 TB - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 

5156933753 یتسپ :  دک  نسح ، ) هچوک  ) نیدرورف هچوک 12  بنج  ناسربآ  رذگ  ریز  هب  هدیسرن  رانکیاچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51266699-041  ، 36580697-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36581293-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   dvrdvr  صوصخم صوصخم دراه   دراه   55 دادعت   دادعت 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 30 ھحفص 19 
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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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ تاصخشم  لودج و  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هتشاد  تقباطم  کناب  یمالعا  تاصخشماب  امتح  یلاسرا  یالاک  - 2

1101004329000018 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یتسویپ تاصخشم  لودج و  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  تقباطم  کناب  یمالعا  تاصخشماب  امتح  یلاسرا  یالاک  - 2

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

هتسبرادم5934770 نیبرود  هاگتسد   dvr صوصخم دراه  هحفص 16)دادعت 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 30 ھحفص 20 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5934516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قبط  یدپوترا  لیرد  هرا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000281 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس زیهجت  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   S/OR2009-1 لدم یدپوترا  درادناتسا  دتیلوناک  لیرد  سیپ  دنه  الاک :  مان 

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

انیس زیهجت  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   S/OR2009-2 لدم یدپوترا  درادناتسا  لاتیجاس  هرا  سیپ  دنه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Hakami 09133808369 تسا .  ههام  هس  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  یدپوترا  لیرد  هرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: 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

یدپوترا5934516 لیرد  هحفص 21)هرا و  )  itsits

یدپوترا یدپوترا لیرد   لیرد وو   هرا   هرا 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 30 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ددرتو  یرادا  یاضف  بسانم  هک  نیلپورپ  یلپ  دصرددص  سنج.تشرد  تفاب  اب  منبش  لدم  زالاپ  تکوم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم.دشاب  شفک 

1101003738000031 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیجم هدننک  هضرع  عجرم  لاچماپ  یتراجت  مان  یرتم  یا  هقاط  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   m 4 ضرع رتسا  یلپ  کیلیرکا و  سنج  زالاپ 5471  تکوم  الاک :  مان 
یرغصا

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شفک اب  ددرتو  یرادا  یاضف  بسانم  هک  نیلپورپ  یلپ  دصرددص  سنج.تشرد  تفاب  اب  منبش  لدم  زالاپ  تکوم  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپو.هدوزفا شزرا  هبساحم  نودب  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.تسا  سیدرف  ناتسرهش  الاک  لیوحت  لحم.دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم.دشاب 

.تسا یدقن 

3134953181 یتسپ :  دک  هقبط 8و 9 ،  - ناماس جرب  - دیحوت نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

منبش5934759 لدم  زالاپ  تکوم  هحفص 5)دیرخ  ددرت  ( ددرت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5934688 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

قیرح5934688 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

منبش منبش لدم   لدم زالاپ   زالاپ تکوم   تکوم دیرخ   دیرخ 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 30 ھحفص 22 
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

هتسبرادم5934483 هحفص 16)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتظافح5934606 هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس5934752 هتسب و  رادم  هحفص 16)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5934770 نیبرود  هاگتسد   dvr صوصخم دراه  هحفص 16)دادعت 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5934771 رادم  هحفص 16)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 30 ھحفص 23 

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


رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000316 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 30 ھحفص 24 
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یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 12  هب  رورس  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005865000169 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لک  هرادا  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

.دوش هعلاطم  ًامتح  تسویپ  تسیل 

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

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

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رورس5934607 کنیس  تیه  هحفص 23)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

ددع5934632 دادعت 12  هب  رورس  هحفص 23)رواپ  رورس  ( رورس

ددع ددع   1212 دادعت   دادعت هبهب   رورس   رورس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 2222

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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  کیرتکلاوزیپ  جنس  شاعترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000214 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
MEGGITT هدنزاس عجرم  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 یتعنص روسرپمک  دربراک  جنس  شاعترا  لماک  روسنس  الاک :  مان 

سیئوس هدنزاس  روشک 
تس 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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

کیرتکلاوزیپ5934661 جنس  هحفص 26)شاعترا  روسنس  ( روسنس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس5934752 هتسب و  رادم  هحفص 16)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5934482CISCO C9200L-24T-4G-E لدم یتیریدم  چوس  ددع  کی  هحفص 7)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5934631in 10 یبد هحفص 7)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

کیرتکلاوزیپ کیرتکلاوزیپ جنس   جنس شاعترا   شاعترا 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 30 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - یدنبرمک - یدازون - ارتکو لدم  ناگزاس  یتایح  مئالع  روتینام  رتمیسکا  سلاپ  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007

1101093775000371 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ بط  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیفلد  یتراجت  مان  لدم 110  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007- دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - یدنبرمک - یدازون - ارتکو لدم  ناگزاس  یتایح  مئالع  روتینام  رتمیسکا  سلاپ  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ لباک   لباک ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5934517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 21-14 هلول  کت  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000037 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 50 دادعت : 

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

زیاس 21-14 هلول  کت  فاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

212 1 -- 1414 زیاس   زیاس هلول   هلول کتکت   فاک   فاک ناونع : : ناونع 2525

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

هدقن هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) ssd رنکسا -  روتینام -  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005717000005 زاین :  هرامش 

هدقن هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لاطبا  تسویپ ) لیاف  ) مالعتسا یاهدنب  زا  کی  ره  تیاعر  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لدم و )...  دنرب ، ) تایئزج اب  روتکاف  شیپ  لاسرا 

( تسیمازلا هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  ) .ددرگ لاسرا  هدوزفا  شزرا  نودب  غلابم 
( تسویپ قبط  )

5761638349 یتسپ :  دک  رایرهش ،  داتسا  هدقن خ  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35672485-044  ، 35672286-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35672286-044 :: 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

یتایح5934506 مئالع  روتینام  رتمیسکا  سلاپ  هحفص 27)لباک  روتینام  ( روتینام

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

زیاس 593451721-14 هلول  کت  هحفص 27)فاک  روتینام  ( روتینام

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

5934790( تسویپ قبط   ) ssd رنکسا -  روتینام -  هحفص 27)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( 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

هتسبرادم5934483 هحفص 16)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5934770 نیبرود  هاگتسد   dvr صوصخم دراه  هحفص 16)دادعت 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط  ) ) ssdssd رنکسا -  -  رنکسا روتینام -  -  روتینام دیرخ   دیرخ 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 :
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح5934606 هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

بعش5934681 یقرب  هرکرک  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سنالوبما5934749 یوردوخ  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  گنیکراپ و  هراوید  یاهمتسیستخاس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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