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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 10

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

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشجنپ  33   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3434))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

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

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

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

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

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

زا 37 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( 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 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

زا 37 ھحفص 3 
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( 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  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ 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 37 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001093897000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978650 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  لیر ) دراگ   ) ربعم هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رد یراک  هموزر  یاراد  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  دناب  هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  اهتکرش  ناراکنامیپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دیامن مادقا  قوف  هنیمز  رد  ربتعم  دانسا  هئارا  هب  تبسن  تسیابیم  دشاب و  هصقانم  عوضوم  یلوط  یاه  تظافح  بصن  تخاس و  هنیمز 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   لیر ) ) لیر دراگ   دراگ  ) ) ربعم ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 37 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هدرشف ) ) یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001509000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978929 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  کناب  هعبات  دحاو  یدورو 14  یدابم  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ههام هس  رابتعا  اب  لایر  غلبم 1/000/000/000  هب  یکناب  همان  تنامض  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،  هاگتسد :  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

08433381988 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-170-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 17   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.airport.ir :: عبنم زورعبنم تعاس 19  ات  خیرات 12/09/1401  هبنش  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنش  هس 

5979033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار ناجریس  یادهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  نامرک –  یناجنسفر  یمشاه  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  یمالسا –  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک –   :: سردآ سردآ

تسارح هرادا  و  باسحیذ ) لماع   ) یلام 034-31212121 روما  هرادا   :: نفلت نفلت
034-32110492

www.setadiran.ir :: 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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا ردرد   کناب   کناب هعبات   هعبات دحاو   دحاو   1414 یدورو   یدورو یدابم   یدابم یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 37 ھحفص 6 
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روشک یتایلام  روما  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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5978582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000386 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

39903858 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یصوصخ  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 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

5978625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3 نیون دروآ  هر  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000079 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش نیا  طسوت  ینف  رظن  زا  هک  دنتسه  تمدخ  هئارا  هب  زاجم  ییاهتکرش  دشاب  یم  انبم  یلام  تاعالطا  شزادرپ  تکرش  هب  قلعتم  رازفا  مرن  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دادرارق  سیون  شیپ  هدش  دیئات  نتم  یراذگراب  تسا * یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دنیامن * هئارا  بسک و  ار  مزال  یاه  هیدیئات 

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم ( ( DLPDLP  ) ) هداد هداد تشن   تشن زازا   یریگولج   یریگولج راکهار   راکهار رارقتسا   رارقتسا وو   نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44

33 نیون نیون دروآ   دروآ هرهر   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 37 ھحفص 7 
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5978974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM یاههاگتسد یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف ، ینایتشپ  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000192 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  یور  ددرگ و  تکرش  رهم  هب  روهمم  سپس  دوش و  یاضما  ءاضما  نیبحاص  طسوت  تسیاب  یم  دانسا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

UTMUTM  یاههاگتسد یاههاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاقترا   یاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ینف ، ، ینف ینایتشپ   ینایتشپ یرادهگن   یرادهگن 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 37 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bjss3e72g3p2r?user=37505&ntc=5978974
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5978974?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یراجاغآ 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 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ هاگدورف  یسرزاب  یربوان و  کمک  یاهمتسیس  تازیهجت و  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001821 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رفاسم ییاوه  لقنو  لمح  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  مئامض  خرن و  داهنشیپ  لودج  هصقانم و  دانسا  دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش و  هتساوخ  یاه  همانیهاوگ  کرادم و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620038-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرزاب یسرزاب وو   یربوان   یربوان کمک   کمک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تازیهجت   تازیهجت زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 37 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5978946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قباطم   ) هزور قیرح 45 مالعا  قرب و   pm یرادهگن ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000218 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09356421378 و تهج  سانشراک  سامت  هرامش  دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  دیرخ  طیارش  دادرارق و  مئامض  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریمیس یاقآ   06153507413

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10/01/1121879 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/09/02 زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هیلک  هارمهب  ( ییالیو )fat ای  tb زا لزنم  لخاد  پارد  یشک  لباک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   قرب   قرب   pmpm  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 88

لزنم لزنم لخاد   لخاد پارد   پارد یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 37 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1230713 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربرفاسم هنایاپو  هاگدورف  تیاس  یرون  ربیف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1161656 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bts یاه کار  ضیوتو  ویدار  نتنآ و  شید و  بصنو  لکد  یشک  راچا  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربرفاسم یربرفاسم هنایاپو   هنایاپو هاگدورف   هاگدورف تیاس   تیاس یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 1010

ویدار ویدار وو   نتنآ   نتنآ وو   شید   شید بصن   بصن وو   لکد   لکد یشک   یشک راچآ   راچآ وو   حالصا   حالصا 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 37 ھحفص 11 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1230665 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/09/02 زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

power mo ecik تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5978614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط   online ups 3kva هاگتسد 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000114 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AEG هدنزاس عجرم   PROTECT FILIX M 400 لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

AEG یتراجت مان  ناراف 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

power mo ecikpower mo ecik تراک   تراک ناونع : : ناونع 1212

دشاب دشاب یمیم   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   online ups  3kvaonline ups  3kva هاگتسد   هاگتسد 33 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 37 ھحفص 12 
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یزاورپ  حوطس  یرادار  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000093 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هناماس  رد  هدش  روهمم  تادنتسم  تمیق و  زیلانآ  هئارا  هژورپ و  لحم  زا  دیدزاب  هب  طونم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

ای 03133998521  03133998520 سامت :  یاه  نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5978630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... میس و ، لباکرس ، یسم لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000265 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10560 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یزاورپ   یزاورپ حوطس   حوطس یرادار   یرادار نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1414

 ...  ... وو میس   میس ،، لباکرس لباکرس ،، یسم یسم لباک   لباک 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 37 ھحفص 13 
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لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5978715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000037 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
TL-WN881ND|PCI| کنیل - یپ یت   | هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
LIONWEI|33972US| اه ) باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

USB لوط شیازفا  لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

( رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

CPU) |Intel|LGA1700  ) رگشزادرپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
لانرتکسا دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب ربتعم  یتناراگ  یارادو  تسویپ  تسیل  قبط  تسیابیم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو ودادعت  لدم -  قبط  قرب  ولبات  قرب و  تازیهجت  هنیزه  یبناج و  مزاول  تکاد و  هنیزه  نفلت -  هکبش و  تازیهجت  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  بسح  یتساوخرد 

1101004376000005 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهبا لباک  میس و   mm^2 0/75 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0560705 حرط یلوتفم  کت ال  یسم 0/75  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 1800 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  یتراجت  مان   m 2 لوط  cm 2/5 زیاس لدم 2/5  یکیتسالپ  تکاد  الاک :  مان 

ددع 1900 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  سنزگن  یتراجت  مان  هقلح  یدنب  هتسب  عون   m 305 لوط راد  شکور  یسم  سنج   UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
یلد گیب  اضردمحم 

هقلح ( لور )6000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

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

تروص رد  تسا -  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  ات  لمح  دشاب  یتساوخرد  کرام  ناشن و  اب  اه  الاک  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  فیرعت  یعیمجت  تروصب  هباشم و  دک  ناریا  ددرگ - یم  عوجرم  یتساوخرد  لیاف  قبط  الاک  قیبطت  مدع 

9817643318 یتسپ :  دک  مایخ ،  نادیم  مایخ -  نابایخ  نادهاز - نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33412496-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33413360-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتموکح تاریزعت  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 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( UTP CATUTP CAT هکبش   هکبش لباک   لباک یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ تکاد   تکاد قرب -  -  قرب میس   میس نفلت (  (  نفلت وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 1717

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1818
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تسویپ ریوصت  قبط  اقیقد  هداد  زکرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دکناریا 

دامرفب همیمض  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح 
1101003020000063 زاین :  هرامش 

یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   m 1 لوط یکیتسالپ  هسیک   CAB-STACK-1M لدم یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

انایرآ
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-7200-ACE لدم  W 280 ناوت رورس  دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یاضف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   m 1 لوط یکیتسالپ  هسیک   CAB-STACK-50CM لدم یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
انایرآ تاطابترا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-PWR لدم هیذغت  عبنم  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  چیئوس  دربراک   C3KX-PWR-440WDC لدم هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960S-STACK لدم  m 1 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3850-NM-2-10G لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

تسویپ ریوصت  قبط  اقیقد  هداد  زکرم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دکناریا 

دامرفب همیمض  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/170/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/09/7عبنم ات  خیرات 1401/9/2  زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا قرش  برغ و  یرون  ربیف  هکبش  مود  ههام  یرادهگن 6 یرافح و  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  ناحیروبا  سیدرپ   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش مود   مود ههام   ههام 66 یرادهگن   یرادهگن وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1919

نوفورکیم نوفورکیم روتینام -  -  روتینام هنایار -  -  هنایار مکمک   بوبو   یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ تکاد   تکاد یرصب -  -  یرصب وو   یعمس   یعمس شخب   شخب یارب   یارب لاتیجید   لاتیجید تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
لباک لباک یزیمور -  -  یزیمور

2020
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یرصب یعمس و  شخب  یارب  لاتیجید  تامدخ  زکرم  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095249000087 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ناحیروبا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME ییاوقم هبعج   Sili 325 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   MARSHAL یتراجت مان   ME-2324 لدم  SPEAKER وگ دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   GENEROUS یتراجت مان   lila لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نایناریا سیتاد  هوکش  هدننک  هضرع  عجرم   HAITIAN یتراجت مان   MC1450N لدم میس  اب  یزیمور  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   C AND D یتراجت مان   net لدم یرتم  لوط   VGA هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 3 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ینالغب سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AWM یتراجت مان  لدم 2919   VGA ریوصت لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  رلباک  یتراجت  مان   RGB 3 لدم  m 3 لوط  VGA لباک الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  هرامش 36040808  اب  لاوس  هنوگرهو  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  نارهت ،  هاگشناد  - ناحیروبا سیدرپ  - تشدکاپ یرادرهش  یوربور  - مالسلا هیلع  اضر  ماما  راولب  - تشدکاپ - نارهت تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3391653755 : 

36040808-021  ، 36040851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36040984-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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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ناریا کرمگ   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت و لیوحت  یزادنا و  هار  یشک  لباک  بصن  هارمه  هب  تسویپ  تسرهف  تاصخشم  قبط  مالقا  تهج  هباشم  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  ددجم  یرازگراب 

1101003004000221 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

زربلا قرب  لباک  تکرش  زا   km 1 هرقرق  mm 11 قرب لباک  لماک  رطق   kV 1-0/6 ژاتلو  1x25 mm^2 عطقم حطس   N2XY عون قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
قناریا یتلادع  یضر  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   MEPA یتراجت مان  لدم 5501.01  یراوید  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

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

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
لاتیژ هدنزاس  عجرم  هزیناولاگ  سنج  ددع  هظفحم 3  دادعت  یرتم  لوط  یرتم  عطقم  داعبا  یرزیار  قرب  گنیکنارت  الاک :  مان 

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

یردخ لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   NAXANS یتراجت مان  لدم 110  هنایار  هکبش  زیرپ  لماک  باق  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   POWERCONNECTx1018 لدم  RACKMOUNT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

DELL COMPANY هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   m 1 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  نامزاس  ینف  رظان  دیئات  ذخادشاب  یم  یراک  زور  لهچ  ادودح  ینامز  هزاب  رد  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تساوخرد5978582 قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  هحفص 6)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش لباک   لباک هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس زیرپ -  -  زیرپ لماک   لماک باق   باق قرب -  -  قرب گنیکنارت   گنیکنارت لنپ -  -  لنپ چپچپ   قرب -  -  قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

یاههاگتسد5978974 یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف ، ینایتشپ  یرادهگن 
UTM

هحفص 6) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979053 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تریصب راولب  هژورپ  تهج  یگنس  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ  شارتگنس - یربگنس و  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  هقبط 3  هاگشناد 9  شبن  ادهش  نادیم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: ets.mashhad.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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راولب راولب هژورپ   هژورپ تهج   تهج یگنس   یگنس لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 37 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j4myj3w7mlvtr?user=37505&ntc=5979053
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5979053?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسویپ 2  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یقرب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000921 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع تسویپ 2  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یقرب  کیتاموتا  برد 

دنوارش سدنهم  سامت 09034854946   - یمازلا یسدنهم  ینف و  دحاو  هیدات   - راکنامیپ هدهع  هب  لقن  لمح و  باهذ و  بایا و  هنیزه  - ههام تخادرپ 2 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: 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

ددع ددع   22 تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هلاس  یتناراگ 2 یزادنا و  هار  لماک و  بصناب  یکیلوردیه  دنبهار  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000247 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن ات  اهتیلویسم  واه  هنیزه  هیلک   - تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هلاس  یتناراگ 2 یزادنا و  هار  لماک و  بصناب  یکیلوردیه  دنبهار  هاگتسد   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رظن  دم  رازاب  یناریا  هاگتسد  نیرتهب  -09126948955- تسا هدننک  نیمات  هدهعب  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  لماک و 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرزاب5978955 یربوان و  کمک  یاهمتسیس  تازیهجت و  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 8)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یزادنا یزادنا هار   هار وو   لماک   لماک بصناب   بصناب یکیلوردیه   یکیلوردیه دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 2424

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون 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

5978993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد و - ...  ، DS-9664NI-I8 تیلباق FULL HD 2MP و  یکیرات ، رد  دید  تیلباق  اب   1143G-E-I لدم نژیوکیاه  هکبش  ماد  نیبرود  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیابارت  دراه 4  نژیوگیاه  - لاناک   NVR 64

.دوش تمیق  مالغا  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا 
سامت 09125268803

1101090233000017 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
تمدخ  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

5978993FULL یکیرات ، رد  دید  تیلباق  اب   1143G-E-I لدم نژیوکیاه  هکبش  ماد  نیبرود  نیمات - :
دراه 4 نژیوگیاه  - لاناک   NVR 64 هاگتسد و - ...  ، DS-9664NI-I8 تیلباق HD 2MP و 

تیابارت

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5978946 مالعا  قرب و   pm یرادهگن هحفص 10)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

DS-9664NI -DS-9664NI - تیلباق   تیلباق وو     FULL HD 2MPFULL HD 2MP یکیرات ، ، یکیرات ردرد   دید   دید تیلباق   تیلباق اباب     1 1431143G-E- IG-E- I لدم   لدم نژیوکیاه   نژیوکیاه هکبش   هکبش ماد   ماد نیبرود   نیبرود نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
تیابارت تیابارت   44 دراه   دراه نژیوگیاه   - - نژیوگیاه لاناک   لاناک   NVR 64NVR 64  هاگتسد هاگتسد وو - ...  - ...  ، ، I8I8

2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5978807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا سیدرپ  نارهت  هاگشناد  قیرح  افطا  متسیس  یارب  با  پمپ  تالاصتا و  یشک و  هلول  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095258000039 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یشک هلول  100 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات 15 تعاس 8  دامن  هعجارم  کالپ 2  یناتساب - میهاربادمحم  رتکد  هچوک  یزاریش -  لاصو  نابایخ  سردا  هب  دیدزاب  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88390889-021 :: 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

قیرح5978807 افطا  متسیس  یارب  با  پمپ  تالاصتا و  یشک و  هلول  هحفص 5)ماجنا  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5978946 مالعا  قرب و   pm یرادهگن هحفص 10)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

5978691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارب   یارب بابا   پمپ   پمپ وو   تالاصتا   تالاصتا وو   یشک   یشک هلول   هلول ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

USBUSB  لباک لباک رچپک -  -  رچپک تراک   تراک سنارفنک -  -  سنارفنک یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک یزلف -  -  یزلف تکارب   تکارب لاتیجید -  -  لاتیجید ادص   ادص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001197000065 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   PCM-D1 لدم لاتیجید  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   IKEGAMI یتراجت مان  لاتیجید  نیبرود  دربراک   T-430 لدم یزلف  تکارب  الاک :  مان 
IKEGAMI هدنزاس

ددع 2 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20100 لدم  m 10 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-CTG70P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   m 1 لوط  N11G-PIB010OK لدم هکبش  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PILLAR TECH هدنزاس عجرم   MIRACLE یتراجت مان   CR2025 لدم  USB لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
متسیس دیون  زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HD SPARK رچپک تراک  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت 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 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

5978895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003007000046 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 2828

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: 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

5979001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  میرف  یاهتعرس 24 و 25  اب   4K یرادربملیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسکیپاگم نشولوزر 16.6  اب  یساکع 

40x ات لاتیجید  موز  ات 20x و  لاکیتپا  موز 
1101095258000038 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
دک دقاف  نیچ  هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   FDR-AXP55 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88390889-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرب5978691 ریوصت  نیبرود   - HDMI 1.4V لباک یزلف -  تکارب  لاتیجید -  ادص  طبض  هاگتسد 
USB لباک رچپک -  تراک  سنارفنک - 

هحفص 6) نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 6)نویزیولت5978895 نیبرود  ( نیبرود

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

5978993FULL یکیرات ، رد  دید  تیلباق  اب   1143G-E-I لدم نژیوکیاه  هکبش  ماد  نیبرود  نیمات - :
دراه 4 نژیوگیاه  - لاناک   NVR 64 هاگتسد و - ...  ، DS-9664NI-I8 تیلباق HD 2MP و 

تیابارت

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیناث5979001 رب  میرف  یاهتعرس 24 و 25  اب   4K هحفص 6)یرادربملیف نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

یزادنا5978999 هار  لماک و  بصناب  یکیلوردیه  دنبهار  هاگتسد  یاهمتسیس2  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هیناث هیناث ربرب   میرف   میرف   2525 وو   یاهتعرس  2424   یاهتعرس اباب     44KK  یرادربملیف یرادربملیف ناونع : : ناونع 2929

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5978999 هار  لماک و  بصناب  یکیلوردیه  دنبهار  هاگتسد  یاهمتسیس2  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس دراه  ددع   4

تسویپ هب  حرش 
1101005011000244 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع   44 تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3030

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

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5978888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage dell unity xt480 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هفاضا دراه  نودب  هاگتسد و  کی 

1101093535000218 زاین :  هرامش 
نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیمن هداد  رثا  بیترت  الاو  تسیمازلا  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  نتشاذگ 

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  لدم  جیه  زاین  حرش  الاک  لدم  زا  ریغ  هب 
دشاب راد  یتناراگ  سنج 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 
یراکزور 70 تخادرپ

09365685405

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5978608 هب  حرش  رورس  دراه  ددع  تسا 4  هباشم  دک  هحفص 28)ناریا  رورس  ( رورس

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

هفاضا5978888 دراه  نودب  هاگتسد و  کی   san storage dell unity xt480(28 هحفص رورس  ( رورس

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

هداد5978990 زکرم  هحفص 10)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هفاضا هفاضا دراه   دراه نودب   نودب وو   هاگتسد   هاگتسد کیکی     san storage dell unity xt480san storage dell unity xt480 ناونع : : ناونع 3131
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روشک یرادرب  هشقن  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 18 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  حرش  قباطم  بصت  اب  بذاک و ...  فک  فقس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000152 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هیاپهوک دالوف  عیانص  هدنزاس  عجرم  ینامتخاس  تاسیسات  دربراک   mm 4 تماخض  40x40 mm داعبا درادناتسا  یدالوف  یشبن  الاک :  مان 

هخاش 4 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

هراتس جنپ  لفق  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 88-50  یچیئوس  نهپ  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   KNAUF GIPS یتراجت مان   PVC/AL LAM لدم  600x600 mm داعبا  mm 8 تماخض دیفس  یندعم  داوم  یفقس  لیات  الاک :  مان 

ناریا فانک  هدننک  هضرع  عجرم   KNAUF GIPS هدنزاس
قرو 64 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
لوت نیشام  کراپسا  یزاسبلاق  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم   30x600x600 mm زیاس یدالوف  بذاک  فک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 64 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

هیمورا برد  کیلچ  ارودلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارودلآ  یتراجت  مان   114x218 cm داعبا یدالوف  سنج  لدم 3100011  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 108 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بذاک5978684 فک  فقس و  هحفص 29)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هداد5978990 زکرم  هحفص 10)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5979058 لباک  هکبش -  اتید  چیئوس  زیرپ -  لماک  باق  قرب -  گنیکنارت  لنپ -  چپ  قرب -  هحفص 10)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

بذاک بذاک فکفک   وو   فقس   فقس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک5978715 تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5978589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددع دادعت 50  CREE-Q5 یسیلپ هوق  غارچ  - ددع 50 دادعت DQ-107 یزیمور روخب  هاگتسد  - ددع دادعت 100  JBL-M3 رکیپسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 150 وش  عمج  رتچ 

1101001469001041 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   JBL هدنزاس عجرم   JBL یتراجت مان   GO3TEAL لدم رکیپسا  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 350 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت وش  عمج  رتچ  - ددع دادعت 50  CREE-Q5 یسیلپ هوق  غارچ  - ددع 50 دادعت DQ-107 یزیمور روخب  هاگتسد  - ددع دادعت 100  JBL-M3 رکیپسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یروف لیوحت  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام 2 هیوست - تکرش یوگل  پاچ  هبعج و  اب  ایاده  یمامت  - ددع 150

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتچ رتچ -- ددع ددع   5050 دادعت   دادعت CREE-Q5CREE-Q5 یسیلپ یسیلپ هوق   هوق غارچ   غارچ -- ددع ددع 5050 دادعت دادعت DQ- 107DQ- 107 یزیمور یزیمور روخب   روخب هاگتسد   هاگتسد -- ددع ددع 100100 دادعت   دادعت   JBL-M3JBL-M3  رکیپسا رکیپسا ناونع : : ناونع
ددع ددع 150150 دادعت   دادعت وشوش   عمج   عمج

3333
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092339000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979056 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاودناب لخاد  یاه  هلول  یزیمآ  گنر  نزخم 4 و  یلخاد  یزیمآ  گنر  فقس و  هندب و  گنر  یریگ  هکل  نزاخم 1،2،5،6و  هندب  فقس و  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راوزبس  هقطنم  تفن  رابنا   6 ات نزاخم 1

راوزبس  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نزخم 4 و یلخاد  یزیمآ  گنر  فقس و  هندب و  گنر  یریگ  هکل  نزاخم 1،2،5،6و  هندب  فقس و  یزیمآ  گنر  تسالب و  دنس  گنر ،  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هئارا لاثم  توصب  اهب  تسرهف  دراومزا  یتمسق  ) هدش هئارا  یاهراک  روتسد  ساسا  رب  راوزبس  هقطنم  تفن  رابنا   6 ات نزاخم 1 لاودناب  لخاد  یاه  هلول  یزیمآ  گنر 
تسا )  هدش 

20,213,746,494 یلام :  دروآرب 

لایر   1,010,700,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دروم دنشاب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  زا  مزال  زوجم  یاراد  هک  یکناب  ریغ  یرابتعا  تاسسوم  یکناب ، ریغ  همان  تنامض  اب  هطبار  رد  نیمضت :  تاحیضوت 

دشاب .  یم  رظن 
16:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدرآرف  شخپ  یلم  تکرش  یتعیرش -  راولب  راوزبس -   ، 9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هوق5978589 غارچ  - ددع 50 دادعت DQ-107 یزیمور روخب  هاگتسد  - ددع دادعت 100  JBL-M3 رکیپسا
ددع دادعت 150 وش  عمج  رتچ  - ددع دادعت 50  CREE-Q5 یسیلپ

هحفص 31) توص  ( توص

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

یرادرب5978691 ریوصت  نیبرود   - HDMI 1.4V لباک یزلف -  تکارب  لاتیجید -  ادص  طبض  هاگتسد 
USB لباک رچپک -  تراک  سنارفنک - 

هحفص 6) نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 6)نویزیولت5978895 نیبرود  ( نیبرود

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

یزیمآ5979056 گنر  فقس و  هندب و  گنر  یریگ  هکل  نزاخم 1،2،5،6و  هندب  فقس و  یزیمآ  گنر 
اه هلول  یزیمآ  گنر  نزخم 4 و  یلخاد 

هحفص 31) توص  ( توص

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

اهاه هلول   هلول یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو     44 نزخم   نزخم یلخاد   یلخاد یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   فقس   فقس وو   هندب   هندب گنر   گنر یریگ   یریگ هکل   هکل وو   1 ،2 ،5،61 ،2 ،5،6 نزاخم   نزاخم هندب   هندب وو   فقس   فقس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 3434
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ناجیابرذآ دالوف  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 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس  LED چنیا روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و   LS 32 AM/700

1101093266000869 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   وو   دنبکآ   دنبکآ وو   ونون     LS  32  AM/700LS 32  AM/700 گنوسماس   گنوسماس   LEDLED  چنیا چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3535
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلق لمع  قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091929000011 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اتسو یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   DATREND یتراجت مان   AMPS-1 لدم یتایح  مئالع  روتینام  یبلق  فارگویدراکورتکلا  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب خساپ.دشابیم  ههام  کی  تخدرپ  - تسا هدنشورف  اب  لمح  - دوش همیمض  روتکاف  شیپ  - ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیابوم 09128133647 هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره 

1449614535 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تمه  دیهش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702234-021  ، 86702254-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702224-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق لمع   لمع قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3636
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع جنپ  سوم  ددع /  دروب 5  یک  ددع /  جنپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور  هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  تسویپ  لماک  تساوخرد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000302 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع جنپ  سوم  ددع /  دروب 5  یک  ددع /  جنپ  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور  هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  تسویپ  لماک  تساوخرد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لماک   لماک تساوخرد   تساوخرد ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هزور   هزور   4545 هیوست   هیوست ددع   ددع جنپ   جنپ سوم   سوم ددع /  /  ددع   55 دروب   دروب یکیک   ددع /  /  ددع جنپ   جنپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه دشاب   دشاب

3737
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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

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع گنیروتینام 1  لاتف  هاگتسد  یضابقنا  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع گنیروتینام 1  لاتف  هاگتسد  یبلق  بورپ 

1101091191000199 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   Bionet هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد   US probe 1400 لدم هعطق  بورپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

- هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: 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

یلصا5978595 یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و   LS 32 AM/700 گنوسماس  LED چنیا هحفص 32)روتینام 32  روتینام  ( روتینام

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

بلق5978601 لمع  قاتا  هحفص 32)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

همیمض5978682 روتکاف  شیپ  هزور  هیوست 45  ددع  جنپ  سوم  ددع /  دروب 5  یک  ددع /  جنپ  روتینام 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  لماک  تساوخرد  ددرگ 

هحفص 32) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام 59787381 لاتف  هاگتسد  یبلق  بورپ  ددع  گنیروتینام 1  لاتف  هاگتسد  یضابقنا  بورپ 
ددع

هحفص 32) روتینام  ( روتینام

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

بو5979010 یکیتسالپ -  تکاد  یرصب -  یعمس و  شخب  یارب  لاتیجید  تامدخ  زکرم  زاین  دروم  مالقا 
لباک یزیمور -  نوفورکیم  روتینام -  هنایار -  مک 

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ددع ددع   11 گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد یبلق   یبلق بورپ   بورپ ددع   ددع   11 گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد یضابقنا   یضابقنا بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 3838
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

59786253 نیون دروآ  هر  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دادرارق  هحفص 6)دقع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاههاگتسد5978974 یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف ، ینایتشپ  یرادهگن 
UTM

هحفص 6) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هاگدورف5979033 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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