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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   22 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3636))

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

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

زا 45 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " 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 0  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

زا 45 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

زا 45 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

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

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

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

زا 45 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دادما نامتخاس  نارمع  هعسوت  گنیدله   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/8/22   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16 1عبنم ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک رد  عقاو  کالما  یارب  یناکم  تاعالطا  دورو  یناکم و  یفیصوت و  تاعالطا  هئارا  تیلباق  اب  بو  تحت   GIS ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1 هانپ  نادزی  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  دادما  نامتخاس   :: سردآ سردآ

88789917 :: 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

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار یزاس  هدایپ  بصن  هارمه  هب  نامزاس  نیا  یاهزاین  اب  قباطم  یزاس  یشرافس  یگژیو  یاراد  یرازفا  مرن  هچراپکی ) عماج  متسیس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ شزومآ و  یزادنا ،

لایر هدرپس 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

22843768 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورو دورو وو   یناکم   یناکم وو   یفیصوت   یفیصوت تاعالطا   تاعالطا هئارا   هئارا تیلباق   تیلباق اباب   بوبو   تحت   تحت   GISGIS ییایفارغج   ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

یرازفا یرازفا مرن   مرن هچراپکی   هچراپکی عماج   عماج متسیس   متسیس کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 45 ھحفص 5 
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یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا رد  هدش  جرد  تاصخشم  نامزاس و  نیا  یاهزاین  اب  قباطم  یزاس  یشرافس  یگژیو  یاراد  یرازفا  مرن  هچراپکی  عماج  متسیس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ شزومآ و  یزادنا  هار  یزاس  هدایپ  بصن  هارمه  هب  هصقانم 

لای 1/500/000/000 ر  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتکرش  :: سردآ سردآ

22843768 :: نفلت WWW.SETADIRAN.IRنفلت  ) :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FBS-9940472 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش هصقانم  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم لیوحتعبنم تفایرد و  زا  یفیک  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
مالعتسا دانسا 

5974593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "YOKOGAWA" ESD,DCS,F&G SYSTEM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ -  نابایخ  جروت -  نابایخ  - سردم عطاقت  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  - نارهت : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 85193768 و 88963737- تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
23942656

WWW.SETADIRANIR :: 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

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن   بصن یزاس - - یزاس یشرافس   یشرافس یگژیو   یگژیو یاراد   یاراد یرازفا   یرازفا مرن   مرن هچراپکی   هچراپکی عماج   عماج متسیس   متسیس کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

YOKOGAWA" ESD,DCS ,F&G SYSTEMYOKOGAWA" ESD,DCS ,F&G SYSTEM"" 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 45 ھحفص 6 
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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013383 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(TP510 ینف هرامش   ) یزیر همانرب  دربراک   HYUNDAI کرام شوج  تابر  تندنپ  جیت  ددع  نیمات 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://auc.saipacorp.comنفلت 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

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092544000112 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیادومرت  یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزیر یزیر همانرب   همانرب دربراک   دربراک   HYUNDAIHYUNDAI کرام   کرام شوج   شوج تابر   تابر تندنپ   تندنپ چیت   چیت ددع   ددع   55 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

نیادومرت نیادومرت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   PLCPLC  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ مالقا   مالقا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 45 ھحفص 7 
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زیربت یکشزپ  مولع  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم :: 1401/09/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد رورس  قاتا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   50/000/000 نیمضت : 

دنیامن لاسرا  جنمساب  هداج  لوا  رها -  یهار  هس  رد  عقاو  زیربت  یکشزپ  مولع  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هناخریبد   :: سردآ سردآ

04136374194 :: نفلت :: TBZMS.IAU.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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974719 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

هقطنم هقطنم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه 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 :
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طیحم ناماس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5974785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا قفا  هژورپ  رد   X-V-W-Y یراجت یاه  کولب  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 78 هچوک 21  هزوریپ   ، نابایخ مانمگ  دیهش  نابایخ  یمطاف  نادیم  نارهت ،  ، :: سردآ سردآ

یلخاد 417  021-41017 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  یشزومآ  یگنهرف و  زکرم  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

یراجت یراجت یاه   یاه کولب   کولب قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یشزومآ یشزومآ وو   یگنهرف   یگنهرف زکرم   زکرم ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093631000228 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( FBS-9940472/ASM (P/F "YOKOGAWA" ESD, DCS, F AND G SYSTEM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت  نابایخ  سردم ، عطاقت  هب  هدیسرن  لالب ، دجسم  زا  رتالاب  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943: یتسپدک

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5974593YOKOGAWA" ESD,DCS,F&G SYSTEM"(6 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( FBS-9940472/ASM (P/F "YOKOGAWA" ESD,  DCS ,  F AND G SYSTEMFBS-9940472/ASM (P/F "YOKOGAWA" ESD,  DCS ,  F AND G SYSTEM  یفیک یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 45 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jbpxxy9krhjhe?user=37505&ntc=5975187
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5975187?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01  - 0218 :: م م -  یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش تیاغل  خروم 1401/9/5  تعاس 8  زا   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

دشابیم هام  ماجنا 7  تدم  نورام و  یمیشورتپ  بنج  پمک  تیرک  رد  تامدخ  یارجا  لحم 

هتشر هیاپ 5  لقادح  یاراد.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر  4.046.000 دانسا : دیرخ  لایر -   1.999.970.457 نیمضت : تازیهجت  - تاسیسات و 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01  - 0218 :: م م -  یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش تیاغل  خروم 1401/9/5  تعاس 8  زا   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

زور تسایس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

دشابیم هام  ماجنا 7  تدم  نورام و  یمیشورتپ  بنج  پمک  تیرک  رد  تامدخ  یارجا  لحم 

هتشر هیاپ 5  لقادح  یاراد.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر  4.046.000 دانسا : دیرخ  لایر -   1.999.970.457 نیمضت : تازیهجت  - تاسیسات و 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبناج یبناج تاسیسات   تاسیسات وو   تاعلاطم   تاعلاطم نلاس   نلاس اهاه   هزغم   هزغم یرادهگن   یرادهگن صوصخم   صوصخم یاهرابنا   یاهرابنا تارباخم   تارباخم وو   هکبش   هکبش لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

یبناج یبناج تاسیسات   تاسیسات وو   تاعلاطم   تاعلاطم نلاس   نلاس اهاه   هزغم   هزغم یرادهگن   یرادهگن صوصخم   صوصخم یاهرابنا   یاهرابنا تارباخم   تارباخم وو   هکبش   هکبش لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 45 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9pca82ce2vncc?user=37505&ntc=5974428
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5974428?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fhge3zm8ncmaa?user=37505&ntc=5974609
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5974609?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

5974593YOKOGAWA" ESD,DCS,F&G SYSTEM"(6 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004449000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974418 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  ناتسا  یاههار  تیریدم  زکرم  تازیهجت  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نانمس  ناتسا  یاههار  تیریدم  زکرم  تازیهجت  نیمات  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,570,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,128,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیسب راولب  نانمس   ، 3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 17   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 17   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974448 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  دیرخ ،  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61022366 :: 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

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع هاگتسد   هاگتسد   175175 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 45 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xaa8zmlgyw4mv?user=37505&ntc=5974418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5974418?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rynadhbb9nqsw?user=37505&ntc=5974448
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5974448?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974559 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رباعم  حطس  رد  لیردراگ  ربعم  هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15/000/000/000 دروارب : 

لایر  750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون هدرشف  تروصب  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ودهرامش تیاغل  خروم 1401/09/09  هبنش  راهچ  زور  زا   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش

نایناریا رهپس   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 15:00  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975001 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   راهچ  زور  تعاس 09:00  رد   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یتیزوپماک  مئالع  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهب ییاتسور  هار  ضیرعت  لیمکت 

یلامج  دمحم  ییاتسور  هار  ضیرعت  لیمکت 
باضق ییاتسور  هار  یزاسهب  لیمکت 

یربارت هار و   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هرامش 2  نامتخاس  هناخ  ریبد   :: سردآ سردآ

3-07733331281 :: نفلت :: http://www.setadiran.ir - http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردراگ لیردراگ ربعم   ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

ییاتسور ییاتسور هار   هار ضیرعت   ضیرعت لیمکت   لیمکت ییاتسور - - ییاتسور هار   هار ضیرعت   ضیرعت لیمکت   لیمکت -- یتیزوپماک یتیزوپماک مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 45 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5bcqcrjq5ag22?user=37505&ntc=5974559
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5974559?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wkcsfe63ac3dd?user=37505&ntc=5975001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5975001?code=37505
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2099092769000251 :: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش ات 1401/9/9 زا 1401/9/2  یگدامآ  مالعا   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات زا 1401/9/20  دانسا  تفایرد 

یدازآ رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974685 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 CGS یاه هاگتسیا  زا  ددع  ود  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت  زور  ارجا 90  تدم 

تکرش   CGS یاه هاگتسیا  رد  ارجا  لحم 
لایر دروآرب 30.000.000.000 

ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  دقن -  هجو  زیراو  یکناب  همانتنامض  لایر - نیمضت 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  روما  رتفد  کولب 7  مراهچ  هقبط  هرامش 160  نامتخاس  کارا  شبن خ  یلامش  رهشناریا  یناقلاط خ  نارهت خ   :: سردآ سردآ
سنارفنک نلاس  موس  ط  ییاشگزاب : لحم 

41934-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

یرادا تاعاس  رد   81972794 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مایاهرامش ءانثتسا  هب  زور  تدم 5  هب  یهگآ  نیا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تاعاس 7:30  زا  یرادا  تاعاس  رد  لیطعت 

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

5974944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو تازیهجت  هار  هب   dahua دنرب زا  هتسب  رادم  نیبرود  یدادعت  لماش  دوخ  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  نیمات  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  موس ، هقبط  کالپ 14  مود  هچوک  دامعریم ، نابایخ  یرهطم ، نابایخ  یناشن   :: 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

CGSCGS یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا زازا   ددع   ددع ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت لماش   لماش دوخ   دوخ زاین   زاین دروم   دروم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 45 ھحفص 14 
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https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 16   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 9   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974995 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  تاسیسأت  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/700/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نادهاز -   :: سردآ سردآ

05433294537 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN SWITCH سنسیال نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000144 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادعت 21 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  تاصخشم  ساسا  رب  یتسیاب  یم   San switch سنسیال نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88913635-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسأت تاسیسأت زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

SAN SWITCHSAN SWITCH  سنسیال سنسیال نیمات   نیمات 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 45 ھحفص 15 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  ###

1101003131000115 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   safeNet card backup hsm protect server - V2 کرام  HSM هاگتسد یلصا  نابیتشپ  تراک 

02166712093  : سامت هرامش 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شینراو یکشزپ  نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095727000013 زاین :  هرامش 

اکن نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یمجح 19000 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شینراو یکشزپ  نادند   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841181665 یتسپ :  دک  بالقنا ،  خ  اکن   ناردنزام  اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34732151-011  ، 44405053-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11105053-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپوی   یپوی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک ناونع : : ناونع 2222

شینراو شینراو یکشزپ   یکشزپ نادند   نادند ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 45 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3ndbdy6wjr3xf?user=37505&ntc=5974653
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیریدم یاه  دروبشاد  هناماس  لیمکت  MDM و  اتید رتسم  ینامزاس و  یتاعالطا  یاهکناب  یهدناماس  یزاس و  هچراپکی  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000080 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قبط   : طیارش مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ رادقم 15/000/000  هب  هرامشرس 3000  اب  کمایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000093 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

کمایپ 15000000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 88922252  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88922252-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیریدم یتیریدم یاه   یاه دروبشاد   دروبشاد هناماس   هناماس لیمکت   لیمکت وو     MDMMDM اتید اتید رتسم   رتسم وو   ینامزاس   ینامزاس یتاعالطا   یتاعالطا یاهکناب   یاهکناب یهدناماس   یهدناماس وو   یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2424

کمایپ کمایپ   15/000/00015/000/000 رادقم   رادقم هبهب     30003000 هرامشرس   هرامشرس اباب   کمایپ   کمایپ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5974850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 30*10 رد  یثوتولب  هیوناث  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000688 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دیآ یم  رد  شیامن  هب  کیرتکلا  نیزوت  لاتیجید 1610  هدنهد  ناشن  یور  هک  لوکساب  ریداقم  هیوناث  شیامن  تهج  داعبا 30*10 رد  یثوتولب  هیوناث  روتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-375-1590 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گولانآ تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 ** 3030 داعبا   داعبا ردرد   یثوتولب   یثوتولب هیوناث   هیوناث روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2626

گولانآ گولانآ تراک   تراک ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاصتا یدالوف -  یاه  هلول  لماش - : یاه 8 و 125  هلول  یگتسشبآ  حالصا  تهج  زاین  دروم  یکاخ  یکیناکم و  تایلمع  هیلک  ماجنا  حلاصم ،  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و راطخا -  درز  راون  یدالوف -  نلیتا ، یلپ  لاصتا  یدالوف - 

هناخدور ضرع  زا  روبع  یاه 8 و 125 " هلول  یگتسشبآ  حالصا  تهج  زاین  دروم  یکاخ  یکیناکم و  تایلمع  هیلک  ماجنا  حلاصم ،  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا 
یقرش توملا  هقطنم  رد  ناخرتش ) ) تشدونیم

1101091335000091 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

ددرگ .  یراذگراب  مالعتسا  خساپ  هارمه  هب  زاجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تسیاب  یم  تسویپ  یاه  لیاف  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33792098-028  ، 3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: 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

یاه یاه هلول   هلول لماش - : - : لماش   125125 وو     88 یاه   یاه هلول   هلول یگتسشبآ   یگتسشبآ حالصا   حالصا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یکاخ   یکاخ وو   یکیناکم   یکیناکم تایلمع   تایلمع هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ....  .... وو راطخا -  -  راطخا درز   درز راون   راون یدالوف -  -  یدالوف نلیتا ، ، نلیتا یلپ   یلپ لاصتا   لاصتا یدالوف -  -  یدالوف تالاصتا   تالاصتا یدالوف -  -  یدالوف

2828

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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دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  ) ادنوه دنرب  ینیزنب  روتوم  اب  دک 514027   FANERGY V22 لدم روابنزر  هیوهت  نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095563000011 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   LEADER هدنزاس عجرم   MT236 لدم تاجن  دادما و  یناشن و  شتآ  تایلمع  دود  هیلخت  نف  هیوهت  هاگتسد  الاک :  مان 

دادما تعنص  ورتپ  یناگرزاب 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

( تسویپ تاصخشم  قبط  ) ادنوه دنرب  ینیزنب  روتوم  اب  دک 514027   FANERGY V22 لدم روابنزر  هیوهت  نف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8919898645 یتسپ :  دک  هانپ ،  ناطلس  دیهش  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36300631-035  ، 36256665-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36300630-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458232 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/04هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Lechler دنرب زا  لزان  یرپسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ تایلمع   تایلمع دود   دود هیلخت   هیلخت نفنف   هیوهت   هیوهت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2929

LechlerLechler  دنرب دنرب زازا   لزان   لزان یرپسا   یرپسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل طیارش و  قبط  بعش  روما و  هرادا  رد  هبوصنم  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001064000055 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  طیارش و  قبط  بعش  روما و  هرادا  رد  هبوصنم  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبوصنم هبوصنم قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 45 ھحفص 21 
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زاریش راهچ  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003976000044 زاین :  هرامش 

زاریش راهچ  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7136814894 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 4  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  یدعس ، هزاورد  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2229461-0713  ، 32242315-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226034-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095233000053 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد ود  دادعت   poc روتپادآ هاگتسد - ود  دادعت   u6lr یاف یتوی  - 

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

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09128404476 و09128085211  هرامشاب  یگنهامه  تهج  .ددرگ  یرازگراب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713114 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  اشیگ -  لپ  یقرش  بونج  علض  دمحا -  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117692-021  ، 88003575-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88006477-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3232

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا 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 45 ھحفص 22 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یفوتسم دابآدمحا  یتسیزهب و  یاه  هجاب   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  تروپ  هکبش 32  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000066 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   N5K-C5548P-FA لدم هنایار  تروپ  هکبش 32  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم تسیمازلا  - دوش تیاعر  جردنم  دراوم  هجوت و  تسویپ  تاحیضوت  هب  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هدوب ، هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  شریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  غلبم  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن جرد  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هتسب  کی  دیفس  زیاس 2/5  تکاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095267000117 زاین :  هرامش 

یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناقبرت یونزغ  مظاکدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  اهس  نارتسگ  ورین  یتراجت  مان   m 6 لوط  16x1/2 mm زیاس تکاد  یزیا  لدم  قرب   UPVC هلول الاک :  مان 

هخاش 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445983861 یتسپ :  دک  نادراک ،  دمحم  یلع  رتکد  نابایخ  یادتبا  رصن  یوک  یوربور  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117438-021  ، 88234381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88234734-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   3232 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3434

دیامن دیامن جرد   جرد یگنهامه   یگنهامه تهج   تهج سامت   سامت هرامش   هرامش هتسب   هتسب کیکی   دیفس   دیفس   2 /52/5 زیاس   زیاس تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 45 ھحفص 23 
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هکرابم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزابرهش کلف  خرچ و  ینیئزت  ییانشور  یارجا  تهج  مالعتسا  نتم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  سانجا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000056 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750G-12S-E لدم تروپ  هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدش  هداد  لودج  قبط  تمیق  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5974805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000226 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 50104429 و 36252029 اب  ییوگخساپ   . دامن لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1212 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3636

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دادرارق  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000028 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PCL 2960 لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - تسویپ یاه  لیاف  طیارش  ینف و  تاصخشم  دادرارق و  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد  دشابیم 8  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 32342294-031  اب  ینف  یگنهامه  هب  زاین  تروص  رد.دشاب  یم  هدننک 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5974958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل   ) ییویدار نتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000025 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
KENWOOD هدنزاس عجرم   KENWOOD یتراجت مان   NX-3220 لدم  W 5 ناوت  Mhz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

سراپ جوم  راشتنا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دادرارق   دادرارق قبط   قبط هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   88 ناونع : : ناونع 3838

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل  ) ) ییویدار ییویدار نتنا   نتنا 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لمعلاروتسد  طیارش و  قبط  رورس  قاتا  متسیس  لاقتنا  هتفایراتخاس و  قرب  هکبش و  متسیس  لیوحت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000056 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لمعلاروتسد  طیارش و  قبط  رورس  قاتا  متسیس  لاقتنا  هتفایراتخاس و  قرب  هکبش و  متسیس  لیوحت  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا متسیس   متسیس لاقتنا   لاقتنا وو   هتفایراتخاس   هتفایراتخاس قرب   قرب وو   هکبش   هکبش متسیس   متسیس لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4040
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اوشیپ یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش ریسم  تیاده  یاهولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093322000060 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  اوشیپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 75 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

اوشیپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3381763753 یتسپ :  دک  اوشیپ ،  یرادرهش  نیطسلف -  نابایخ  اوشیپ -  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722490-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36732490-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  نیچگنگ  یرایهد   :: 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 01 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارابتعا دوجو  تروصرد  : هجو تخادرپ  شور  ) عبرمرتم یلکژارتمب 10666 یمیهاربا  لداف  دیهش  نابایخ  ساسا  هژورپ  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1402 لاس لوطرد  تخادرپ 

1101097985000007 زاین :  هرامش 
هیمورا ناتسرهش  نیچگنگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 10666 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5757111146 یتسپ :  دک  نیچگنگ ،  یاتسور  تسودارب  لاحم  ورس  هداج  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32444221-044  ، 55555555-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55555555-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

تارابتعا تارابتعا دوجو   دوجو تروصرد   تروصرد :: هجو هجو تخادرپ   تخادرپ شور   شور )) عبرمرتم عبرمرتم 1066610666 یلکژارتمب   یلکژارتمب یمیهاربا   یمیهاربا لداف   لداف دیهش   دیهش نابایخ   نابایخ ساسا   ساسا هژورپ   هژورپ یارج   یارج ناونع : : ناونع
(( 14021402 لاس لاس لوطرد   لوطرد تخادرپ   تخادرپ

4242
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لباف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  تیگ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090327000008 زاین :  هرامش 

رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  رت  قیقد  تاعالطا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  یعوجرم  یاه  هنیزه  هیلک  هطوبرم  سانشراک  طسوت  الاک  دیئات  مدع  تروص  رد 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 45 ھحفص 28 
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هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و دنب -  مرآ  یقرب و ج  لفق  تشگنا -  رثا  ناوختراک و  رگ -  تئارق  هلاناک -  رلرتنک 2  یا -  هخاش  تیگ  دیرخ - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  الاک  عون  ینف و  تاصخشم  گرب  ساسا 4  رب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201001413000005 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 . دشاب یم  الاک  عون  ینف و  تاصخشم  گرب  ساسا 4  رب  دیرخ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  یزادنا  هار  هیلخت و  لمح و  یریگراب و  لیبق  زا  اه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  الاک  عون  ینف و  تاصخشم  گرب  ساسا 4  رب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هاگدورف  تسارح  دحاو  طسوت  نآ  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  دشاب و  یم 

6715513165 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  هاگدورف  ، یروشک دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4326611-083  ، 34326611-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34329999-083 :: 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

دنب دنب مرآ   مرآ جج   وو   یقرب   یقرب لفق   لفق تشگنا -  -  تشگنا رثا   رثا وو   ناوختراک   ناوختراک رگرگ -  -  تئارق   تئارق هلاناک -  -  هلاناک   22 رلرتنک   رلرتنک یایا -  -  هخاش   هخاش تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 45 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطضا جورخ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000409 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  یرارطضا  جورخ  لدم  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  4 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  تسویپ  رد  یتساوخرد  تایصوصخ   ) یرارطضا جورخ  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316442-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطضا یرارطضا جورخ   جورخ لدم   لدم کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 4545

یرادربسکع یرادربسکع وو   یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 45 ھحفص 30 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادربسکع یرادرب و  ملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000638 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نوسکلس  یتراجت  مان   CWB3060 لدم روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

باتفآ ناریوصت  اترآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
روشک باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس  عجرم  نوسکلس  یتراجت  مان   CSG200T لدم  200x200x12 cm زیاس زبس  گنر  راد  هیاپ  یکامورک  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

باتفآ ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

عجرم نامیپ  رتسگ  شاعترا  هدنزاس  عجرم  الاب  شزرل  اب  یکیناکم  یاه  متسیس  دربراک   PN 6 یدالوف جنلف  عون   in 60 زیاس والکوتا  یکیتسال  ریگ  هزرل  الاک :  مان 
نامیپ رتسگ  شاعترا  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یفاچ یدجس  میسن  هدنزاس  عجرم   UNIQUE یتراجت مان   UV-B03R لدم  CCTV نیبرود هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   LUMENERA یتراجت مان   LUMENERA 375 CI/O لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  لاتیجید  یرادربسکع  نیبرود  الاک :  مان 

شوکهب یکشزپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   ETEORO یتراجت مان   ET-600 لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIMS هدنزاس عجرم   Openvcam لدم یرادربریوصت  نیبرود  هعطق  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07431921130 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: 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

یرادربسکع5974814 یرادرب و  ملیف  هحفص 30)نیبرود  )  cctvcctv

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

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

زا 45 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   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

یراجت5974785 یاه  کولب  قیرح  مالعا  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشزومآ5975123 یگنهرف و  زکرم  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

تنیوپ5974529 هحفص 21)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

ددرت5974880 لرتنک  تیگ  یارجا  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکناویا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093894000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16:30   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 16:30   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974419 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح 3 افطا  تاجن و  یناشنشتآ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  39/000/000/000 دروارب :

یسمش هام  نامیپ 5  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/950/000/000 نیمضت : 

لایر  850/000 دیرخ : 

(. صاخ یماهس  ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  صاخ ) یماهس   ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش  دهشم  نارهت  هداج  رتمولیک 55   :: سردآ سردآ

02334521770-71 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02334521772 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   تاجن   تاجن یناشنشتآ   یناشنشتآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000210 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کدی ناجنز  نایوپ  هر  هدننک  هضرع  عجرم   DNA یتراجت مان   HELMA لدم قیرح  دض  یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قوف مالقا  لیوحت   MSA I GALLET FIXF لدم یلصا - رمیلپ  سنج  زا  قیرح  دض  ییالط  راددلیش  یناشن  شتآ  رادباقن  میظنت  لباق  ینمیا  هالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبحاص سدنهم  سامت 09149918872  هرامش  دشاب - یم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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

قیرح5974419 افطا  تاجن و  یناشنشتآ  هاگتسد  کی  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ینمیا5974525 هحفص 7)هالک  قیرح  ( قیرح

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

متسیس5974719 یرادهگن  ریمعت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هقطنم قیرح  نالعا 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یراجت5974785 یاه  کولب  قیرح  مالعا  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبوصنم5974857 قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 19)ینابیتشپ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشزومآ5975123 یگنهرف و  زکرم  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ینمیا ینمیا هالک   هالک ناونع : : ناونع 4848
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(( 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5974685 ددع  ود  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو 
CGS یاه هاگتسیا 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسیسأت5974995 زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 13)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هناماس  تسویپو  ددرگ  ئاضماو  رهم  هدننک  نمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  نبوکین  نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  الاک 1401/09/15  هب  زاین  خیرات 

1101091471000116 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-5003N-S3813 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هب  زاین  خیرات  دوش  هناماس  تسویپو  ددرگ  ئاضماو  رهم  هدننک  نمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  نبوکین  نیبرود  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   1401/09/15

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

خیرات خیرات دوش   دوش هناماس   هناماس تسویپو   تسویپو ددرگ   ددرگ ئاضماو   ئاضماو رهم   رهم هدننک   هدننک نمات   نمات طسوت   طسوت تسیاب   تسیاب یمیم   هکهک   تسویپ   تسویپ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   نبوکین   نبوکین نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم     140 1/09/15140 1/09/15 الاک   الاک هبهب   زاین   زاین

4949
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5974612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رژراش یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001991 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TR1 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم   GARMINARAS یتراجت مان  لدم 750-650  یرتاب  رژراش و  اب  یسمل  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رژراش رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 5050
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هیمورا هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لدم ملیف  یجوف  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FUJIFILM X-T3 Mirrorless Digital Camera with 18-55mm

 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ) 
1101009033000405 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یجوف  S1000 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: لدم ملیف  یجوف  لاتیجید  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
FUJIFILM X-T3 Mirrorless Digital Camera with 18-55mm

 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ) 

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    )  ) FUJIFILM X-T3 Mirrorless  Digital Camera with 18 -55mmFUJIFILM X-T3 Mirrorless  Digital Camera with 18 -55mm لدم : : لدم ملیف   ملیف یجوف   یجوف لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
 ( ( دشاب دشاب

5151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزامن ینامرد  یشزوما  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 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002536 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 150  یوقلح  لدم  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 
دراگراساپ تمالس  نازاس  نیون 

نتراک 33 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  5000 دادعت..تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  لاعف  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهم5974549 هدننک  نمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  نبوکین  نیبرود  زنل 
دشاب یم  الاک 1401/09/15  هب  زاین  خیرات  دوش  هناماس  تسویپو  ددرگ  ئاضماو 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

رژراش5974612 هحفص 13)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادربسکع5974814 یرادرب و  ملیف  هحفص 30)نیبرود  )  cctvcctv

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

5974817FUJIFILM X-T3 Mirrorless Digital Camera لدم : ملیف  یجوف  لاتیجید  نیبرود 
 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک   ) with 18-55mm

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5974944 رادم  نیبرود  یدادعت  لماش  دوخ  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 13)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5974978 هحفص 13)رواک  نیبرود  ( نیبرود

نیبرود نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003068000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974713 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  تینما  تاطابترا و  تاعالطا ، یروانف  رتفد  دات  هب  یریگ  هرهب  زا  لبق  هدوب و  درادناتسا  تادنتسم  یاراد  تسیابیم  تازیهجت  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب 

یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف  ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
زاس هریحذ  رورس و  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,350,000,000 نیمضت :  غلبم 

داهنشیپ رابتعا  تدم  لقادح  اب  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو  عفن  هب  لایر  لداعم 4.350.000.000  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
یزکرم کناب  دزن  هنازخ  هرامش 4001026206372688  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  لصا  ای  و  ددجم ) دیدمت  تیلباق  اب  ییاشگزاب  خیرات  زا  هام   3  ) تمیق

زیراو 977113700114003851948066372688 هسانش  اب  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو  هدرپس  هوجو  زکرمت  مان  هب  ناریا  یمالسا  یروهمج 
یلم  کناب  بعش  رد  زیراو  لباق  (، IR020100004001026206372688  ) ابش هرامش  و 

11:00 تعاس : 1401/12/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیانص یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو  ماما  راگدای  هارگرزب  عطاقت  یدازآ  نابایخ  نارهت   ، 1343713411 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزاجم یاضف  تینما  تاطابترا و  تاعالطا ، یروانف  رتفد  لوا  هقبط  هرامش 2  یرادا  نامتخاس  یتسد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5974713 هریخذ  رورس و  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 38)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ وو   رورس   رورس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 5353
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلم زاسهب  نارگریبدت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصخشم تسیل  اب  قباطم   FortiGate ددع رورس Gen10و 2  ددع  زاین 2  دروم  تازیهجت 

نارگریبدت تکرش  هجو  رد  نایرتشم  یداع  کچ  زا  ریغ  یکناب  نیب  / یکناب کچ  هئارا  ای  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  لایر  نویلیم  نیمضت 500   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلم  زاسهب 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

سامت 42969320 نفلت  ینابیتشپ  تیریدم  مهدزون پ 8  تسراخب ک  یادتبا خ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

42969320-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: h.ghomi@tadbirmellat.comسکف 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

هاگشناد5974689 رورس  قاتا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاس5974713 هریخذ  رورس و  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 38)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5975064 قاتا  متسیس  لاقتنا  هتفایراتخاس و  قرب  هکبش و  متسیس  لیوحت  هحفص 21)بصن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5975161IT تازیهجت هحفص 39)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 45 ھحفص 39 
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  هب  عون 802  روسنس  بصن  لحم  روتکناک  ددع و  دادعت 10  هب  مارد  حطس  هب  طوبرم  عون 802  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000256 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  قفو  ددع  دادعت 10  هب  عون 802  روسنس  بصن  لحم  روتکناک  ددع و  دادعت 10  هب  مارد  حطس  هب  طوبرم  عون 802  روسنس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  2 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5974918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  کیتاموتا  تنو  رتسوب و  هلر  نشیربیو و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000653 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب     802802 عون   عون روسنس   روسنس بصن   بصن لحم   لحم روتکناک   روتکناک وو   ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   مارد   مارد حطس   حطس هبهب   طوبرم   طوبرم   802802 عون   عون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5555

یکمک یکمک هلر   هلر ناونع : : ناونع 5656

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

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط   ) اداون یلنتب  تاشاعترا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحتو  دات 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000441 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نایون  کاترف  ایرآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  جنس  شاعترا  هاگتسد  دربراک   ARF401 تنراک یدا  تاشاعترا  یترواجم  روسنس  الاک :  مان 
نایون کاترف  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عون5974897 روسنس  بصن  لحم  روتکناک  ددع و  دادعت 10  هب  مارد  حطس  هب  طوبرم  عون 802  روسنس 
ددع دادعت 10  هب   802

هحفص 39) روسنس  ( روسنس

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

یکمک5974918 هحفص 39)هلر  روسنس  ( روسنس

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

اداون5975164 یلنتب  تاشاعترا  هحفص 39)روسنس  روسنس  ( روسنس

اداون اداون یلنتب   یلنتب تاشاعترا   تاشاعترا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5757

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

تروپ5974564 هکبش 32  هحفص 21)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ5974643 هکبش 12  اتید  هحفص 21)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5974956 لیاف  دادرارق  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد  هحفص 21)8  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادربسکع5974814 یرادرب و  ملیف  هحفص 30)نیبرود  )  cctvcctv

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TFT LCD 6.4 inch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001206 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   M80 لدم تباث  بآ  روتینام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

داعبا 30*597485010 رد  یثوتولب  هیوناث  هحفص 18)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5974987M80 لدم تباث  بآ  هحفص 43)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

M80M80 لدم   لدم تباث   تباث بآبآ   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU,RAM,Motherboard لماش هنایار  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092625000001 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
Motherboard: Asus H110M-C/CP - 

CPU: Intel Cor I3 - 7100-3.9Ghz
RAM: 4GB DDR4 Kingmax 2400MHZ

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تس  14 دادعت : 

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

.دنشاب لانیجیرا  ون و  تسیابیم  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسکی لقادح  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665051-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5974547SAN SWITCH سنسیال هحفص 15)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سا5974653 یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 15)تراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5974972CPU,RAM,Motherboard لماش هنایار  هحفص 43)تاعطق  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرازفا5974997 مرن  هچراپکی  عماج  متسیس  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدایپ5975190 بصن  یزاس - یشرافس  یگژیو  یاراد  یرازفا  مرن  هچراپکی  عماج  متسیس  کی  دیرخ 
ینابیتشپ شزومآ و  یزادنا  هار  یزاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

CPU,RAM,MotherboardCPU,RAM,Motherboard  لماش لماش هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5959

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسب5974944 رادم  نیبرود  یدادعت  لماش  دوخ  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 13)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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

یرادربسکع5974814 یرادرب و  ملیف  هحفص 30)نیبرود  )  cctvcctv

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