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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 16

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   2 12 1 هبنش   هبنش 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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3030))

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

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

زا 49 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 49 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 6  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایناریا تنرهپس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 2   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زا  سپ  یراکزور  رثکادح 5   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم   EMC Unity XT هاگتسد ود  یزاس  هریخذ  هکبش  یزاجم و  تخاسریز  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  تیحالص  دجاو  برجم و  تکرش  کی  هب  یمومع  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  اب  قباطم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن هعجارم  1/1 کالپ قیفوت ، تسب  نب  شبن  ناتسدرک ، لپ  ریز  یبرغ  بونج  علض  اردصالم ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

42931516 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001036000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب روشک  رسارس  رد  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1208  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: 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

EMC Unity XTEMC Unity XT هاگتسد   هاگتسد ودود   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش وو   یزاجم   یزاجم تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 11

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   12 081208 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 49 ھحفص 5 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  طبترم  شیارگ  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ 

قاتا 102 لوا ، هقبط  یبرغ ، ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم ، نابایخ  هیمورا ، رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ
: داتس نامتخاس   - 33479331 ینابیتشپ : یلام و  روما   - 33478887 یسدنهم : روما   - 33479291 یرادرب : هرهب  روما   - 04433479220 تیریدم : رتفد 

33478629  - 33478685

04433477170 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nigc-wazar.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04433444475 :: سکف WAZARGASسکف  @ :: لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003815000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935377 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودح تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاسدنتسم  قیبطت و  تایلمع  ماجنا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راتکه  دودح 843  تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  راتکه و   7221

زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تیبثت هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاسدنتسم  قیبطت و  تایلمع  ماجنا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  رواشم  باختنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

راتکه دودح 843  تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  راتکه و  دودح 7221 

لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش .  یراذکراب  ج  ب ،  فلا ،  تاکاپ  و  ددرگ .  هئارا  دیاب  فلا  تکاپ  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تبث لک  هرادا  یلامش  رذوبا  شبن  اردصالم  نابایخ  جرک   ، 3149679651 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

روشک روشک رتساداک   رتساداک یراگندح   یراگندح عماج   عماج ماظن   ماظن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   زیهجت   زیهجت لیمکتو   لیمکتو هعسوت   هعسوت 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 49 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005130000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935232 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب  رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناتسغاب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   15,600,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یرادرهش  یلصا -  هلال 2  دابآ -  مداخ  ناتسغاب -  رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935154 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناقح  دیهش  زمره و   ، بایت کیریس ،  ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناقح دیهش  زمره و   ، بایت کیریس ،  ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   29,437,243,995 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدرونایردوردانب تیریدم  ، مئاق نادیم  ، نارادساپراولب ، سابعردنب ، ناگزمره ناتساا   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یرادا نامتخاس   ، رنهاب دیهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ،، ینمیا ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا 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 49 ھحفص 7 
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ناگزمره قرش  رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/08/21 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   21 /. زا 1401/8  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935244 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یناقح دیهش  زمره و  بایت ،  کیریس ،  کساج ،  هعبات (  ردانب  رنهاب و  دیهش  ردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگ 1407358  هسانش 

لایر نیمضت 29.437.243.995   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلام یرادا و  دحاو  ناگزمره  ناتسا  قرش  رونهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب  تیریدم  معاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب  سابعردنب  ناگزمره   :: سردآ سردآ

07632129245  - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.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

دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005375000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935262 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش  یادرهش  رورس  قاتا  تهج   200fm زاگ اب  قیرح  مالعا  وءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  هصقانم  دیدجت  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  دورهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قیرحءافطا متسیس  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   480,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب یرادرهش  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  لصا  لاسرا  هب  تبسن  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ناگدننک  تکرش  تسا  هتسیاش  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  مادقا  یرادرهش  نامتخاس   ، یکشزپ مولع  هدکشناد  بنج   ، ریت تفه  نادیم  هب  هدیسرن  ، یتشهب هللا  تیآ  دیهش  نابایخ   ، دورهاش سردا 
23:59 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بنج  ، ریت تفه  نادیم  هب  هدیسرن  ، یتشهب هللا  تیآ  دیهش  نابایخ   ، دورهاش سردآ   ، 3615654758 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یرادرهش نامتخاس   ، یکشزپ مولع  هدکشناد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

قیرح قیرح مالعا   مالعا وءافطا   وءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یهگ   یهگ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 49 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نایناریا تنرهپس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 3  یط   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  رثکادح 5   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934862 :: هرازه هرازه یبایزرادکدک   دانسا  لوصو  تلهم  نیرخآ  زا  هتفه  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصقانم یرازگرب  نوناق  اب  قباطم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  چیئوس 3850  هاگتسد  ود  لماش  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع تاصقانم  یرازگرب  نوناق  اب  قباطم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  درومدیامن  راذگاو  تیحالص  دجاو  برجم و  تکرش  کی  هب  یمومع 

دیامن راذگاو  تیحالص  دجاو  برجم و  تکرش  کی  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن هعجارم   1/1 کالپ قیفوت ، تسب  نب  شبن  ناتسدرک ، لپ  ریز  یبرغ  بونج  علض  اردصالم ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

42931516 :: 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

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005003000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/08/18  هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/24

هیاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(core switch  ) چیئوس هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ، ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2.500.000.000  امرفراک -  عفن  هب  یکناب  همانتنامض  ...یهگآ  رد  جردنم  هارامش  باسح  هب  یدقن  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما یناگرزاب و  هرادا  قاطا 764  ینیمخ ط 7  ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس  یروکف  دیهش  عمتجم  زا  دعب  یرکشل  دیهش  هداج  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
نفلت 23902072 اهدادرارق 

:: 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

5934856EMC Unity XT هاگتسد ود  یزاس  هریخذ  هکبش  یزاجم و  تخاسریز  یزاس  هحفص 5)هنیهب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5935232 یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیکرتشم5935373 یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هژورپ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

38503850 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   لماش   لماش هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناوخارف   ناوخارف 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 49 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 9  ات  دانسا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934926 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/09/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشابص ناردآ ، رایرهش -  روحم  ییانشور  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 14/000/000/000  غلبم  رابتعا  اب 

رد یراکنامیپ  یاهتکرش  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  ناراکنامیپ  تسا -  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  راشتنا  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب لایر و ...  هدرپس 700.000.000  غلبم  یراک -  هموزر  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هصقانم ، عوضوم  هتسر 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094839000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/17هرامش هبنش  هس  زور   10 تعاس زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاسات 19

یلم داصتقا   :: عبنم هخرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 10  زا   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم هبنش  جنپ  زور  تعاس 19  ات   1401/08/17

5934957 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 13   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5 یرادرهش  حطس  رد  یراذگ  هدرن  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   17/600/000/000 دروارب :

هام  8 دادرارق :  تدم 

یهاوگ تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  هیاپ 5 -  لقادح  هینبا  هتشر  یاراد  ناراکنامیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانتنامض تروص  هب  لایر  نیمضت 880.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا  یاضما 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب 

یزکرم یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نادیم  رد  عقاو  هیمورا  یرادرهش  تاسلج  نلاس  لحم  شیاشگ :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.urmia.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

یراذگ یراذگ هدرن   هدرن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 49 ھحفص 10 
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  هتبون -  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NDP-7512- هصخشم اب   AUTODOME IP STARHIGHT 7000i HD (1080P  ) لدم  BOSCH یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 22/400/000/000  دروآرب  غلبم  اب  تاقلعتم ، هیاپ و  هارمه  هب   Z30K-VG4-A-PA2

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33239283 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000132 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935170 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هرود  یرادهگن  ریمعت و  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  تامدخ  هارمهب 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کلمت تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یا هرود  یرادهگن  ریمعت و  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  تامدخ  هارمهب  زاریش  یرادرهش 

لایر   2,560,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنیکراپ مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده - یتاقبط 

:: نفلت ::نفلت 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

AUTODOME IP STARHIGHT 7000 i HD ( 1080PAUTODOME IP STARHIGHT 7000 i HD ( 1080P  ) ) لدم لدم   BOSCHBOSCH  یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

اهاه گنیکراپ   گنیکراپ هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت 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 49 ھحفص 11 
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کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CTV  ) کیبآ نامیس  هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیبآ  نامیس  تیاس  ای  دابآرظن  زربلا - ناتسا  رد  عقاو  کیبآ  نامیس  هناخراک  یاهدادرارق  روما  تفایرد :  :: سردآ سردآ
کیبآ نامیس  تکرش  تسارح  دحاو 

lplnd 45382708-026 :: نفلت :: www.Abyekcement.comنفلت 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001119000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:30عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935163 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  بصن  دیرخ و  وکام -  رگنس  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت بصن  دیرخ و  وکام -  رگنس  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   777,500,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش داتسا  راولب   ، 5156957734 یتسپ :  دک  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 49 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/axha5azjp3bkr?user=37505&ntc=5935089
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5935089?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/793xvhpme964r?user=37505&ntc=5935163
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5935163?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001119000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:30عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935165 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  بصن  دیرخ و  لیبدرا -  دابآ  یمک  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت بصن  دیرخ و  لیبدرا -  دابآ  یمک  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,025,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش داتسا  راولب   ، 5156957734 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-م-30 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  هب  لرتنک  یاه  قاتا  یلصا و  زکارم  زیهجت  هژورپ  ییایمیش و  یلصا  رابنا  یریوصت  تراظن  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tzore.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5935160AUTODOME IP  ) لدم  BOSCH یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
STARHIGHT 7000i HD (1080P

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5935232 یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسپ تسپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1717

قاتا قاتا وو   یلصا   یلصا زکارم   زکارم زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ وو   ییایمیش   ییایمیش یلصا   یلصا رابنا   رابنا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ 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 49 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bb9mbklvhp3dx?user=37505&ntc=5935165
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5935165?code=37505
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5935186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تازیهجت  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  سیورس و  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  یلبق  تمدخ  لحم  زا  همان  تیاضر  انمض 

1101091156000016 زاین :  هرامش 
رهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هنایار  تازیهجت  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  سیورس و  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض  یلبق  تمدخ  لحم  زا  همان  تیاضر  انمض 

7445113475 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج   - سراف جیلخ  راولب  رهم -  رهش  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52822213-071  ، 52824571-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52823001-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم یرورض   یرورض یلبق   یلبق تمدخ   تمدخ لحم   لحم زازا   همان   همان تیاضر   تیاضر انمض   انمض یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

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 49 ھحفص 14 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e4vyf7j77wtyv?user=37505&ntc=5935186
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5935186?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنفید تیب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000534 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم  ردنفید  تیب  ییاوقم  هبعج   DVD یتیرویکس سنزیب  نوز  یتیورگ  ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هقلح ( کسید )1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.یرتشم  لحم  رد  هلاسکی  ینابیتشپ  تامدخ و  هارمه  هب  ربراک  یارب 650  هلاسکی   Bitdefender Gravityzone BS Enterprise-1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم یگنهامه 09125410703 هباشم 

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000334 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کینورتکلا یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  عاجرا 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنفید ردنفید تیب   تیب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2020

کینورتکلا کینورتکلا یسیون   یسیون هخسن   هخسن هناماس   هناماس یراد   یراد هگن   هگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ،  ،  هعسوت 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 49 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنسزاگ تازیهجت  قیرح و  نالعا  متسیس  نویساربیلاک  یرادهگن و  بیع ،  عفر  سیورس ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000245 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جنسزاگ جنسزاگ تازیهجت   تازیهجت وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یرادهگن   یرادهگن بیع ،  ،  بیع عفر   عفر سیورس ،  ،  سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هدابآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه رازفا  مرن  هب  لاصتا  لباق  بو .  تحت  ما .  سا  یج  هارمه  هب  . SNMP تیلباق اب  ییات  تنام 16  کر  هاگتسد  لماش  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن اب  هارمه  راد  هکبش  گنیروتینام 

1101092027000013 زاین :  هرامش 
هدابآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   LIB162/A3EX لدم  TB 6/24-2/40 تیفرظ تینوی  تنام و 2  کر  تالسا و  اب 16   AIT3-EX یرس ردولوتا  پیت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدابآ  هاگنامرد  لیوحت  لحم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن اب  هارمه  هاگتسد  -2

7391967876 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هدابآ  سراف  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44347473-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44347474-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: 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 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

5934901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن هبهب   لاصتا   لاصتا لباق   لباق بوبو .  .  تحت   تحت ماما .  .  ساسا   یجیج   هارمه   هارمه هبهب   . . SNMPSNMP  تیلباق تیلباق اباب   ییات   ییات   1616 تنام   تنام کرکر   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
بصن بصن اباب   هارمه   هارمه راد   راد هکبش   هکبش

2323

رتور رتور میس - - میس یبیب   هکبش   هکبش نتنآ   نتنآ تازیهجت -  -  تازیهجت لباک   لباک روتبادآ   روتبادآ تکوس   تکوس هنایار - - هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   دروک - - دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
نوتسیک نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس هکبش -  -  هکبش یزکرم   یزکرم بایریسم   بایریسم هکبش   هکبش

2424

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

انمض تسویپ و  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  - دنشابیمن دیرخ  کالم  یمالعا  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  اتفا  یهاوگ  نتشاد 

1101005111000128 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP608EB لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP6052WS لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XZMG12 لدم  AS-Interface تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  الاک :  مان 
ددع 34 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQITI یتراجت مان   AirMax 5G-19-120 لدم میس  یب  هکبش  نتنآ  الاک :  مان 

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

انایرآ تاطابترا  یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ASR1013 لدم هکبش  یزکرم  بایریسم  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا یهاوگ  نتشاد  انمض  تسویپ و  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  - دنشابیمن دیرخ  کالم  یمالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاضر5935186 انمض  یا  هنایار  تازیهجت  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  سیورس و  یراذگاو 
.دشاب یم  یرورض  یلبق  تمدخ  لحم  زا  همان 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

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

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

5934844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ دض  ولق  ود  یسکوپا  بسچ  - هفرط ود  خیم  لگ  - ینمیا هناوتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000221 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   MERT SANAYI یتراجت مان  یمرگولیک  یزلف  یطوق  یسکوپا  عیام  بسچ  الاک :  مان 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.318-AS دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  نیگن  یاراد  راد  هیاپ  هفرطود  یکیفارت  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 45 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 269 سامت 025-7780426  نتفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   ولق   ولق ودود   یسکوپا   یسکوپا بسچ   بسچ -- هفرط هفرط ودود   خیم   خیم لگلگ   -- ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 2525

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

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

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

5935281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم  () دابآ لیلخ  - رمشاک روحم  6 رتمولیک  ) یهلارکش یهار  نیب  عمتجم  لیردراگ  بصن  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001423000142 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158420 هرامشاب  نایئالوج  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ()() دابآ دابآ لیلخ   لیلخ -- رمشاک رمشاک روحم   روحم 66 رتمولیک رتمولیک  ) ) یهلارکش یهلارکش یهار   یهار نیب   نیب عمتجم   عمتجم لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

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 49 ھحفص 20 
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قرشلامش 2 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5935311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  قباطم  قرش 2  لامش  نها  هار  لک  هرادا  هاگولگ  نمکرتردنب  لصاف  دح  حطسمه  یاهاگرذگ  زیهجتو  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف 

1101001158000029 زاین :  هرامش 
(2) قرشلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 01731282270  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تروص  رد 

4919746595 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  - لانیمرت بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31282424-017  ، 32687911-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32687801-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلوردیه یکیلوردیه یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 49 ھحفص 21 
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  نیفرط  کارتو  رامش  روحمو  یرتم  غارچ 400  ییاجباج  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یروتکاف تروص  هب  )

1101001531000036 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

تروص هب   ) یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  نیفرط  کارتو  رامش  روحمو  یرتم  غارچ 400  ییاجباج  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یروتکاف

دیریگب سامت  رهم  نتورف  یاقآ  هرامش 09141251231  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  -2

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نهآ نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا نیفرط   نیفرط کارتو   کارتو رامش   رامش روحمو   روحمو یرتم   یرتم   400400 غارچ   غارچ ییاجباج   ییاجباج هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 49 ھحفص 22 
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5934943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخشآ رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000019 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 145 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

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

تس 7 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخشآ هناخشآ رهش   رهش ردرد   هپس   هپس کناب   کناب یاهنامتخاس   یاهنامتخاس پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 49 ھحفص 23 
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5934945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرجاج رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000020 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 190 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

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

تس 8 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرجاج مرجاج رهش   رهش ردرد   هپس   هپس کناب   کناب یاهنامتخاس   یاهنامتخاس پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 49 ھحفص 24 
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5934954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000021 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 370 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

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

تس 17 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوریش ناوریش رهش   رهش ردرد   هپس   هپس کناب   کناب یاهنامتخاس   یاهنامتخاس پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 49 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/frjee68w2ukpr?user=37505&ntc=5934954
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5934993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوراف رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000022 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

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

تس 6 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوراف جوراف رهش   رهش ردرد   هپس   هپس کناب   کناب یاهنامتخاس   یاهنامتخاس پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 49 ھحفص 26 
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یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  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 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

5935303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسبراد و یراکشوجانمض و  دشابیم  یریگ  هزادنا  یزادنا و  هارو  بصن  زا  سپ  یعقاوژارتم  عبرم و  رتم  ساسا  رب  تمیق  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام  همیب و 

1101030038000057 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا و هار  بصن و   - دشاب یم  کالم  یریگ  هزادنا  یزادنا و  هارو  بصن  زا  سپ  یعقاوژارتم  دشاب و  یم  عبرم  رتم  کی  ساسا  رب  تمیق  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام  همیب و  تسبراد و  یراکشوج و 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیلوردیه5935311 یتینما  دنب  هحفص 18)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نهآ5935391 هار  هاگتسیا  نیفرط  کارتو  رامش  روحمو  یرتم  غارچ 400  ییاجباج  هحفص 18)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یدالوف یدالوف سنج   سنج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 49 ھحفص 27 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب تسویپ  تاعالطا  قبط  نژیو  کیاه  دنرب  افرص  هلاناک  اب 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HD و  وبروت هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش

1101094897002284 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   LITON یتراجت مان   DVR-S19LBK لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ شیپ  .دنیامن  یراذگ  تمیق  درادن  یراذگ  تمیق  رد  یریثات  ناسون  دصرد  هد  ات  زرا  تمیق  هتشاد و  الاب  یلام  ییاناوت  هک  یناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگ تمیق  یعطق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  .تسین  زاین  بصن  .دشابیم  الاک  لماک  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هیوست  .دریذپیمن  ماجنا 

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط نژیو   نژیو کیاه   کیاه دنرب   دنرب افرص   افرص هلاناک   هلاناک   3232 اباب     HDHD  وبروت وبروت رآرآ   یویو   یدید   وو     HDHD وبروت وبروت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 49 ھحفص 28 
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب تادنتسم و  کرادم و  قبط   ) تاقلعتم هیلک  بابح و  ددع  هس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001551000049 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   PTZQ6032 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   Q6032 لدم هتسب  رادم  نیبرود  یراوید  باق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: 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

دروآرب دروآرب وو   تادنتسم   تادنتسم وو   کرادم   کرادم قبط   قبط  ) ) تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک وو   بابح   بابح ددع   ددع هسهس   هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

3535
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " 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 " ) " ) 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 " ) " ) accessaccess  " " 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 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

5934881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شریذپ دروم  یجراخ  یالاک  داهنشیپ  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم  لخاد  تخاس   instrument fitting and accessory تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  .دوب  دهاوخن 

1101097847000177 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

راوینورتپ هدننک  هضرع  عجرم   in 1 هب  mm 6 زیاس  stainless steel 316L سنج بویت  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  .دوب  دهاوخن  شریذپ  دروم  یجراخ  یالاک  داهنشیپ  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم  لخاد  تخاس   instrument fitting and accessory :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تامازلا تیاعر  اب.دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312235-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5934881instrument fitting and accessory(30 هحفص )  accessaccess

(( 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

نژیو5935221 کیاه  دنرب  افرص  هلاناک  اب 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HD و  وبروت هتسب  رادم  نیبرود 
هدش یراذگراب  تسویپ  تاعالطا  قبط 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا5935262 وءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  هصقانم  دیدجت  یهگ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
قیرح

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

instrument fitting and accessoryinstrument fitting and accessory ناونع : : ناونع 3636
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5935395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیاز شوپ  فک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000039 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یعبرم  رتم  یلور  هتسب   mm 2 تماخض یناتسرامیب  ددرت و  رپ  یاه  ناکم  صوصخم  سکلفینیو  تیلاگم  شوپفک  الاک :  مان 

نیرآ تباث  داگراساپ  نیگن 
عبرم رتم  270 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییامنهار 09143820949 هنوگ  ره  تهج  روپ  یلوسر  یاقا  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  اه  هشقن  تاصخشم و  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

هاگشیاز5935395 شوپ  هحفص 11)فک  ددرت  ( ددرت

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

هاگشیاز هاگشیاز شوپ   شوپ فکفک   ناونع : : ناونع 3737
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(( 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " 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

ناچوق یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  لماک  حرش  ، قیرح افصا  مالعا و  متسیس  تمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050373000028 زاین :  هرامش 

ناچوق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدسا رتکد  یاقآ  05147017233: سامت هرامشدوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف  ادتبا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9477167335 یتسپ :  دک  دهشم ،  ناچوق  هداج  رتمولیک 5  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47017230-051  ، 47017231-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47343001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

تاجن5935154 دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هحفص 7)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن5935244 دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  هحفص 7)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا5935262 وءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  هصقانم  دیدجت  یهگ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
قیرح

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5935323 افصا  مالعا و  متسیس  تمیق  هحفص 7)مالعا  قیرح  ( قیرح

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

تازیهجت5935401 قیرح و  نالعا  متسیس  نویساربیلاک  یرادهگن و  بیع ،  عفر  سیورس ،  تامدخ 
جنسزاگ

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح افصا   افصا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 3838

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 " ) " ) 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 دادعت  44   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

5935160AUTODOME IP  ) لدم  BOSCH یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
STARHIGHT 7000i HD (1080P

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نژیو5935221 کیاه  دنرب  افرص  هلاناک  اب 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HD و  وبروت هتسب  رادم  نیبرود 
هدش یراذگراب  تسویپ  تاعالطا  قبط 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط5935285  ) تاقلعتم هیلک  بابح و  ددع  هس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3 
( تسویپ دروآرب  تادنتسم و  کرادم و 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قاتا5935348 یلصا و  زکارم  زیهجت  هژورپ  ییایمیش و  یلصا  رابنا  یریوصت  تراظن  هحفص 11)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

نژیو5935221 کیاه  دنرب  افرص  هلاناک  اب 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HD و  وبروت هتسب  رادم  نیبرود 
هدش یراذگراب  تسویپ  تاعالطا  قبط 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

5934856EMC Unity XT هاگتسد ود  یزاس  هریخذ  هکبش  یزاجم و  تخاسریز  یزاس  هحفص 5)هنیهب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: 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 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

5935219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب  مالعتسا  ربارب  ینتب  یسرجوین  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1101050253000139 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم   A پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   cm 70 عافترا  50x70 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دورهاش نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   80x120x200 cm زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ5934844 دض  ولق  ود  یسکوپا  بسچ  - هفرط ود  خیم  لگ  - ینمیا هحفص 18)هناوتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

.دشاب5935219 یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه  اهب  مالعتسا  ربارب  ینتب  یسرجوین  هحفص 33)دیرخ  دنب  ( دنب هار   هار

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

یکیلوردیه5935311 یتینما  دنب  هحفص 18)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

یکیلوردیه5935311 یتینما  دنب  هحفص 18)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ربارب   ربارب ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش خیرات 1401/08/21  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5934911 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  تسارح  زکرم  لوا  هقبط  شرورپ  شزوما و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هیمس  هب خ  هدیسرن  ینرق  نارهت خ   :: سردآ سردآ

82287007 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001000011000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935110 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ  شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  نیمأت  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شرورپ  شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

شرورپ شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  نیمأت  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  هس  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  طقف  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

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

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

2001091525000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935137 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  تاعطق  زا  ددع  دیرخ 112  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رورس تاعطق  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,501,716,000 نیمضت :  غلبم 
رد زین  یکیزیف  تروص  هب  داتس  هناماس  قیرط  زا  یراذگراب  رب  هوالع  ار  هصقانم )  رد  تکرش  همانتنامض  فلا (  تکاپ  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

دنهد  ناجنز  تسارح  لیوحت  ررقم  تلهم 
13:30 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا _  عمتجم  نمهب _  هارگرزب 22  ناجنز _   ، 4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4242

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

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

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

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

5935179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 G10 رورس هاگتسد  هیهت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000419 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  قبط  - "

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

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

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد هیهت  33   هیهت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناشنهام یزار  یباوختخت  ناتسرامیب 32   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب   g10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090613000003 زاین :  هرامش 

ناشنهام یزار  یباوختخت  ناتسرامیب 32  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  لیاف  تاحیضوت  قبط  یتنارگ و  لماش  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4541615871 یتسپ :  دک  ناشنهام ،  یزار  ناتسرامیب   - ناشنهام رهش   - ناجنز ناشنهام ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223292-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36223296-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5935283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  بوک  نیرز  هاگنامرد  یارب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000061 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب     g10g10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط بوک   بوک نیرز   نیرز هاگنامرد   هاگنامرد یارب   یارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  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 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

5935353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  یاضاقت  حرش  قباطم   G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000374 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 -SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت هطوبرم  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  همیمض  یلام  ینف و  داهنشپپ  امتح  هدش  تسویپ  تساوخرد  قیقد  حرش  / هدوب هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا 

هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هزور  لقادح 60  باسح  هیوست 
.تسیمازلا تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  روضح 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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

یرورس5934911 تازیهجت  هحفص 35)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یرورس5935110 تازیهجت  نیمأت  هحفص 35)هیهت و  رورس  ( رورس

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

رورس5935137 تاعطق  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 35)هصقانم  رورس  ( رورس

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

5935179HP DL380 G10 رورس هاگتسد  هحفص 35)هیهت 3  رورس  ( رورس

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

مالعا5935262 وءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  هصقانم  دیدجت  یهگ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
قیرح

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5935274 تاصخشم  هب   g10 رورس هحفص 35)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لحم5935283 رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  بوک  نیرز  هاگنامرد  یارب  رورس  هحفص 35)دیرخ  رورس  ( رورس

G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5935353G10 هحفص 35)رورس رورس  ( رورس

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

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

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

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

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

5935181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادزم ادزم هعطق   هعطق خرچ   خرچ گنیر   گنیر نوتسود - - نوتسود کجکج   ربالاب   ربالاب نغور - - نغور ردرد   لولحم   لولحم یکاروخ   یکاروخ گنر   گنر وردوخ - - وردوخ هدند   هدند نغور   نغور - - H2S/N2H2S/N2 عیام   عیام زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003823 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 
کبیا هدننک 

لوسپک 80 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 24 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ALLIED هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   OS دصرد ALTRATENE 30 یتراجت مان   kg 1 یموینیمولآ یطوق  نغور  رد  لولحم  یکاروخ  گنر  الاک :  مان 

نامرک زانلگ  یتابن  نغور  هدننک  هضرع  عجرم  . BIOTECH CORPOARTION Co
یطوق 12 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تعنص نازیراپ  هدنزاس  عجرم  وردوخ  ندرب  الاب  دربراک   Ton 2/7 تیفرظ  M2700 لدم ینودرام  نوتسود  کج  ربالاب  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان   GLX 323 ادزم هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  ولج  خرچ  هعطق  یپوت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  وردوخ  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Opirus لدم ایک  دلوفینم  هدنرادهگن  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کج5935181 ربالاب  نغور - رد  لولحم  یکاروخ  گنر  وردوخ - هدند  نغور  - H2S/N2 عیام زاگ 
ادزم هعطق  خرچ  گنیر  نوتسود -

هحفص 40) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

چیئوس 59348623850 هاگتسد  ود  لماش  هکبش  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت5934901 لباک  روتبادآ  تکوس  هنایار - تازیهجت  کر  دروک - چپ  هکبش  لباک  هکبش -  اتید  چیئوس 
نوتسیک هکبش  تکوس  هکبش -  یزکرم  بایریسم  هکبش  رتور  میس - یب  هکبش  نتنآ  - 

هحفص 16) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5935120 هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ، هحفص 8)ناوخارف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  یاهدک  ناریا  قبط  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092076000068 زاین :  هرامش 

سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف   Checkme Pro Doctor لدم یکشزپ  ندب  یامد  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARMFIT PLUS لدم یکشزپ  بلق  راون  نوخ و  راشف  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا سدنهم  اب 09151540467  سامت  رتشیب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791654445 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  سبط - ناتسرهش  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32383440-056  ، 32383401-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825192-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یکشزپ   یکشزپ بلق   بلق راون   راون وو   نوخ   نوخ نژیسکا   نژیسکا وو   نوخ   نوخ راشف   راشف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یتایح   یتایح مئالع   مئالع یندیشوپ   یندیشوپ روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5935269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسانم و بولطم و  تیفیک  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   xp،7،10،11 زودنیو لماع  متسیس  اب  یراگزاس  روتینام ،  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  یاراد 

1201009021000047 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ ینف  تاصخشم  یاراد  بسانم و  بولطم و  تیفیک  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   xp،7،10،11 زودنیو لماع  متسیس  اب  یراگزاس  روتینام ،  هاگتسد  دیرخ 20  - 
دادح یاقآ  اه 09166460154 متسیس  هریاد  نفلت 7-06132238924 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

رد .دشابیم .  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تیریدم  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تروص 

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232128-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو بسانم   بسانم وو   بولطم   بولطم تیفیک   تیفیک وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد   xp،7،10 ،1 1xp،7،10 ،1 1 زودنیو   زودنیو لماع   لماع متسیس   متسیس اباب   یراگزاس   یراگزاس روتینام ،  ،  روتینام هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یاراد   یاراد

4949
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ناریا تفن  یلم  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 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا , روتینام , رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000819 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایباهش متاح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   sj5590 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 43 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدش هتساوخ  یتناراگ  اب  تسویپ و  تسیل  قبط   . دامرف یرادوخ  هباشم  یالاک  یراذگ  راب  زا  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا ,, روتینام روتینام ,, رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 5050
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ناهفصا ناتسا  یتوکلم  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  اب  روتینام  ددع  سیک 10  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

1101004927000003 زاین :  هرامش 
یتوکلم دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اویه 211  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  امازلا.دشاب  یم  ناهفصا  یچقوط  هکلف  رد  عقاو  ناهفصا  یتوکلم  هاگنامرد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سامت 03134452243  هرامش.ددرگ  یم  ماجنا  هطوبرم  ینف  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ 

.دشاب هتشاد  ار  تسویپ  اب  قباطم  یاه  یتناراگ  مالقا  تاعطق و  هیلک ی 

8198634576 یتسپ :  دک  هناخشوقاب ،  کراپ  یوربور  یلم  کناب  بنج  هلال  یادتبا خ  سدق  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455243-031  ، 34451972-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455243-031 :: 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

لباق5934865 بو .  تحت  ما .  سا  یج  هارمه  هب  . SNMP تیلباق اب  ییات  تنام 16  کر  هاگتسد 
بصن اب  هارمه  راد  هکبش  گنیروتینام  یاه  رازفا  مرن  هب  لاصتا 

هحفص 16) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بلق5935045 راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد 
...و یکشزپ 

هحفص 42) روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ5935269 یاراد   xp،7،10،11 زودنیو لماع  متسیس  اب  یراگزاس  روتینام ،  هاگتسد  دیرخ 20 
تسویپ ینف  تاصخشم  یاراد  بسانم و  بولطم و  تیفیک  ربتعم و 

هحفص 42) روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5935289 , روتینام , هحفص 42)رتنیرپ روتینام  ( روتینام

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

دکناریا5935355 زا  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  اب  روتینام  ددع  سیک 10  ددع  دیرخ 8 
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 42) روتینام  ( روتینام

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   روتینام   روتینام ددع   ددع   1010 سیک   سیک ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قاتا5935348 یلصا و  زکارم  زیهجت  هژورپ  ییایمیش و  یلصا  رابنا  یریوصت  تراظن  هحفص 11)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

لباق5934865 بو .  تحت  ما .  سا  یج  هارمه  هب  . SNMP تیلباق اب  ییات  تنام 16  کر  هاگتسد 
بصن اب  هارمه  راد  هکبش  گنیروتینام  یاه  رازفا  مرن  هب  لاصتا 

هحفص 16) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رازفا 59351131208 مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یهد تبون  متسیس  هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5935170 یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و 
اه گنیکراپ  هزیناکم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 11) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیاضر5935186 انمض  یا  هنایار  تازیهجت  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  سیورس و  یراذگاو 
.دشاب یم  یرورض  یلبق  تمدخ  لحم  زا  همان 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردنفید5935192 تیب  سوریو  هحفص 14)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5935360 یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هحفص 14)هعسوت ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) 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 دادعت  66   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5935089 تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 11)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5935160AUTODOME IP  ) لدم  BOSCH یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
STARHIGHT 7000i HD (1080P

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5935163 تراظن  هناماس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسپ5935165 یریوصت  تراظن  هحفص 11)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط5935285  ) تاقلعتم هیلک  بابح و  ددع  هس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3 
( تسویپ دروآرب  تادنتسم و  کرادم و 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قاتا5935348 یلصا و  زکارم  زیهجت  هژورپ  ییایمیش و  یلصا  رابنا  یریوصت  تراظن  هحفص 11)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هناخشآ5934943 رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مرجاج5934945 رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوریش5934954 رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

جوراف5934993 رهش  رد  هپس  کناب  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدالوف5935303 سنج  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 49 ھحفص 49 
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