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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

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

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشکی  2727   هبنشکی 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
((3131 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " 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 3  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( 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 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( 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  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( 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 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م 1401/621 یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 96/531/102/471  غلبم 

لایر  نیمضت 4/826/955/124  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تاطابترا  تاعالطا و  ینابیتشپ  تامدخ  رتالاب  5 و 

:: سردآ سردآ

06132121611-32121612-061 :: 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

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

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

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون 

1401/09/27 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ع / 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16 ات  رثکادح  خروم 1401/09/26 -  هبنش  زور  داتس  هناماس  رد  ناوخارف 

خروم 1401/10/03 هبنش  زور 

نیما  :: عبنم تعاسعبنم ات  رثکادح  خساپ  لاسرا  تلهم  -  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/17 هبنش  زور   15:00

6055109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس  چوس و  لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ،  یموب  رارقتسا  دیرخ  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هصقانم  دانسا  حرش  هب  راک  ماجنا  نامز  تدم  لحم و  ارجا  لحم  تدم و 

هام لقادح 3  یاراد  یزرواشک  کناب  زا  ریغ  هب  یزکرم  کناب  تمرف  نیرخآ  قباطم  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرادا مان  هب  لایر  درایلیم  ود  لایر  نازیم 2/000/000/000  هب  یزرواشک  کناب  بعش  هیلک  رد  تخادرپ  لباق  هرامش 854579856  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  رابتعا و 

یزرواشک کناب  ییارجا  تامدخ  تاکرادت و  لک 
.دشاب یم  لایر  هصقانم 1,000,000  دانسا  شورف  هنیزه 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعب  مود  لوا و  تبون   ) هصقانم یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

هقبط یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247 ،  ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ 

02141934 :: نفلت :: http://iets.mporg.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

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

794-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  سپ  هتفه  ود  :: ا  اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبسن ناوخارف  قیرط  زا  کینورتکلا  ویشرآ  داجیا  دوخ و  دنمشزرا  یتایح و  دانسا  یرادهگن  ظفح و  روظنم  هب  کرادم و  دانسا و  یهدناماس  روظنم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنیمز نیا  رد  لاعف  ناراکنامیپ  ییاسانش  یرازفا OCR و  مرن  یاه  هناماس  ییاسانش  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

یلخاد 349  07132343716  - 07132343717 :: نفلت :: fava.shiraz.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

لوپ لوپ فیک   فیک شیاپ   شیاپ عماج   عماج هناماس   هناماس وو   چوس   چوس لوپ   لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک تخاس   تخاس ریز   ریز یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزاس ،  ،  یزاس یموب   یموب رارقتسا   رارقتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

وو ظفح   ظفح روظنم   روظنم هبهب   وو   کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا یهدناماس   یهدناماس روظنم   روظنم هبهب   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش وو     OCROCR یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ داجیا   داجیا وو   دوخ   دوخ دنمشزرا   دنمشزرا وو   یتایح   یتایح دانسا   دانسا یرادهگن   یرادهگن

33
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055289 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 137 اهدادرارق -  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ -  روما  لک  هرادا  لوا -  هقبط   :: سردآ سردآ

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.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

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004379000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055317 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  تهج  اه  تنیالک  سوریو  یتنآ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد یزیر  همانرب  عبانم و  تیریدم  هعسوت  تنواعم  نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: سردآ سردآ

4-33326061-013 :: 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

یبایزرا یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 44

اهاه تنیالک   تنیالک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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نایسراپ کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

268680 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401/9/27  تعاس 9  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 RFP قباطم  Fortinet دنرب یتینما  تازیهجت  هلاسکی  رابتعا  اب  سنسیال  یزاس  لاعف  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.000.000  هنیزه 

یزادرپراک دحاو  قاتا 302  موس  هقبط  نایسراپ  کناب  زکرم  تارادا  کالپ 4  یبرغ  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف  دیهش  راولب  برغ  سدق  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6055727 یاهوردوخ  یور  رب  فیط  رگ  لیلحت  هناماس  یزادنا 3  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

( اسیریا  ) نویساموتا اه و  متسیس  یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس  ناگدننک  نیمات  زا  وکسیس  تازیهجت  یخرب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وکسیس سلریاو  تازیهجت  دیرخ  - 1

وکسیس یاه  چوس  تازیهجت  دیرخ  - 2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نایقاتشم یاقآ  تاکرادت  دحاو  اسیریا -  تکرش   5  - کالپ یتیاده -  هچوک  الاب - غابراهچ  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.irisaco.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

RFPRFP  قباطم قباطم   FortinetFortinet دنرب   دنرب یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت هلاسکی   هلاسکی رابتعا   رابتعا اباب   سنسیال   سنسیال یزاس   یزاس لاعف   لاعف وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت یخرب   یخرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055727 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس  یاهوردوخ  یور  رب  فیط  رگ  لیلحت  هناماس  یزادنا 3  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامزاس یاهوردوخ  یور  رب  فیط  رگ  لیلحت  هناماس  یزادنا 3  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رتناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هناخترازو  سیدرپ 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس 

:: 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

نامزاس نامزاس یاهوردوخ   یاهوردوخ یور   یور ربرب   فیط   فیط رگرگ   لیلحت   لیلحت هناماس   هناماس یزادنا  33   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 88
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  رخآ  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزادنا هار  بصن ، تازیهجت  نیمات  یحارط ،  ) بادنخ تالحم و  ناجیلد  دنزاش  زاگ  یحاون  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 34.200.000.000  غلبم 

 - لایر نیمضت 1.710.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 08632412185 و 32412630 نفلت :: www.shana.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

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

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

2001092131000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  یرهاط  دیهش  یاهرابنا  عمتجم  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هرامش 200 نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یزادنا یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط  ) ) زاگ زاگ یحاون   یحاون کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 99

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 48 ھحفص 10 
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

06-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یخگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055123 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارط  ، لماش دوجوم  یاهتخاسریز  ریاس  زا  لقتسم  هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تادنتسم هئارا  هطوبرم و  یاهتست  ماجنا  هکبش  یارجا  قیقد   LOM هئارا

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یتایلام  روما  نامزاس  روادخ - مایخ  ینیمخ خ  ماما  نادیم  یناشن  هب  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  امرفراک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  یا  هلحرم  کی 

1401/09/27 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093023000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055338 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 10:00   - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز جونهک و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکارم  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1,962,680,000 نیمضت :  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

نفلت 07633678100- زاگ و  لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابعردنب  / بانیم هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ
اهنامیپروما  07632196011-07632196012

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.shana.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

هناگادج هناگادج یلحم   یلحم هکبش   هکبش رتسب   رتسب یارجا   یارجا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

هلول هلول طوطخ   طوطخ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زکارم   زکارم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 48 ھحفص 11 
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/820 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیرات 30/09/1401عبنم ات  خیرات 26/09/1401  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم ناتسرهش  رد  یسم  یرون و  ربیف  یراذگ  هلول  یکاخ و  یشکلباک  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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055570 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  ناسارخ  زکرم  ینویزیولت  شخپ  لادون و  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یبونج ناسارخ  زکرم  ینویزیولت  شخپ  لادون و  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,185,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هعسوت تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  و 

:: 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

یسم یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1313

ینویزیولت ینویزیولت شخپ   شخپ وو   لادون   لادون تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 48 ھحفص 12 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055718 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسا  یاه  هکبش  ریوصت  هدنهد  ریخات  نیمات  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناتسا یاه  هکبش  ریوصت  هدنهد  ریخات  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروانف هعسوت و  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6055029 تازیهجت  یخرب  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاطابترا6055076 تاعالطا و  یروانف  هکبش  ینابیتشپ  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبایزرا6055289 هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6055293، یتظافح متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یحارط ،  روظنم ،  هب  ناراکنامیپ  ییاسانش 
نانا لاصحتسا  حرط   CCTV یلخاد و تارباخم  هکبش و  ییانشور ، یتراظن 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم6055711  Fortinet دنرب یتینما  تازیهجت  هلاسکی  رابتعا  اب  سنسیال  یزاس  لاعف  دیرخ و 
RFP

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یناتسا یناتسا یاه   یاه هکبش   هکبش ریوصت   ریوصت هدنهد   هدنهد ریخات   ریخات نیمات   نیمات 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 48 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6055696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  تفایرد  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج  دنک  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  چنیا  یتعنص 55  لنپ  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا یناشن  هب  دیناوتیم 

دامن هعجارم   https://business.tehran.ir

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  لوا  هلحرم  پاچ  یا  هلحرم  ود  کی و   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

145-401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/4هرامش تیاغل  داتس  هناماس  رد  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم فیدر 8عبنم خیراتات 1401/10/14  رثکادح  ات 7  یاه 1  فیدر   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/10/18 ات  رثکادح 

6055125 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   ات 7 و  یاه 1  فیدر  خروم 1401/10/15  حبص  تعاس 8/30   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
فیدر 8 یا  هلحرم  ود  هصقانم ی  فلا و ب  تاکاپ  حبص 1401/10/19   10

ددرگیم ییاشگزاب 

لایر  هیلوا 24.307.537.420  دروآرب  لاچ )  انید  هدودمحم ی  میدق -  هداج  شلات (  لنوپ -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروآرب تشر  ناتسرهش  ءاشن  تشل  ناملول -  ورس  هنک  دابآرفعج -  دابآ  بلاط  ناجیش -  مامخ -  ییاتسور  یاه  هار  یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ، - 

لایر  هیلوا 89.747.199.57 
هیلوا 21.176.839.949 دروآرب  رهشناوضر  ناتسرهش  دابآ  هزات  لیبایس -  غادب -  - ارسناساس - نایرگنچ ییاتسور  هار  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ، - 

لایر 
لایر  هیلوا 99.655.770.734  دروآرب  ناپ )  نامزد  رپ  رپچ  ات  رانکابیز  لصافدح   ) رهشایک - رانک ابیز  دور  نسح  هار  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

لایر  هیلوا 27.884.997.377  دروآرب  ناشول  نامیس  هناخراک  عطاقت  هب  نیوزق  تشر  هاردازآ  روحم  تلافسآ  شکور  تمرم و  - 
لایر  هیلوا 22.814.100.434  دروآرب  رسدور  وحم  تشگرب  دناب  رد  عقاو  ناملش  هسیلو  لپ  ضیرعت  - 

عوطقم  تمیق  نالیگ  ناتسا  یاه  هار  حطس  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاههناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصن 9  تخاس و  - 
عوطقم تمیق  روحم  هس  نکشرمک  کومور  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  - 

ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  باسح  هرامش  یدمآرد  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  هب  دانسا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر  یزکرم  هبعش  یلم  کناب  دزن  نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  باسح 40520637075735974  هب  یزیراو  شیف  لصا 

یارب هیاپ 5 و  لقادح  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  ات 6  یاه 1  فیدر 
، ندعم تعنص  نامزاس  زا  درادناتسا  همانیهاوگ  هئارا  فیدر 8  یا  هلحرم  ود  هصقانم  یارب  ورین و  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یپک  هئارا  فیدر 7  هصقانم 

تسیمازلا هصقانم  ره  دانسا  طیارش  ریاس  تیاعر  نینچمه  الاک و  هضرع  همانیهاوگ ی  ای  هدننک  دیلوت  یارب  تراجت 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ  نابایخ  تشر  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

33110154-33112283 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ ضیرعت   ضیرعت ییاتسور -  -  ییاتسور یاه   یاه هار   هار یاهروحم   یاهروحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل تمرم ، ، تمرم روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 1717

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 " ) " ) 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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055207 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قارب همین  درادناتسا  یبآ  دیفس و  لوادج  ینغور  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   10/000/000/000 دروارب :

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

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هینبا نیون  هسسؤم  ص )  ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عقاو  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تاموزلم و  هیهت  یکیفارت و  تازیهجت  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یاهولبات  لیردراگ  یارجا  بصن و  هیهت   ، تایلمع یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیدرپ  دیدج  رهش  زاف 11 

زاف 11 سیدرپ -  دیدج  رهش  نارهت -  ناتسا  راک  ماجنا  لحم 
دادرارق داقعنا  یاضما  نامز  زا  یسمش  هام   2: تیلاعف تدم 

 - تابلاطم زا  رسک  دیسر  ای  یدقن  تخادرپ  دیسر  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 7.100.000.000  تنامض  غلبم  ربتعم - همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  ناوخارف  یاه  یهگآ  هنیزه  تخادرپ 

نیون هسسوم   ) ینامیلس 1 دیهش  هاگراک  زاف 5 و 9  نیب  یزاریش  دایص  دیهش  راولب  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم  سیدرپ  دیدج  رهش  نارهت  دانسا :  تفایرد   :: سردآ سردآ
تاصقانم اهنامیپ و  روما  دحاو  هینبا )

یرادملع سدنهم  یاقآ   09198001928 :: 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

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

قارب قارب همین   همین درادناتسا   درادناتسا یبآ   یبآ وو   دیفس   دیفس لوادج   لوادج ینغور   ینغور گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

طخطخ یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم هیهت   هیهت وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت  ، ، تایلمع تایلمع ناونع : : ناونع
رباعم رباعم یشک   یشک

1919

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نایناریا رصع   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زادعب  زور  رثکادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3284801099 یضاقت  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  نادرگ  تباث و  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یمورب لپ  هپت و   ) هار هس  بسا  راهچ  نادیم  لصاف  دح  زاوها -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ
قاتا 201 تاکرادت -  دحاو  ناتسزوخ - 

یلم 10101889201 هسانش 

-88969737  - مان تبث  رتفد  :: 06134199958 و 021-41934  نفلت نفلت
021  - 85193768

:: 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

رهپس نایسراپ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  دانسا 1401/9/28 و 1401/9/29  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6055293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یتظافح متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یحارط ،  روظنم ،  هب  یفاک  هقباس  نسح  هبرجت و  یاراد  تیحالص و  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EPCC شور هب  رهپس  نایسراپ  شیالاپ  تکرش  نانا  لاصحتسا  حرط   CCTV یلخاد و تارباخم  هکبش و  ییانشور ، یتراظن 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  اه  همانزور  رد  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقوقح و تیریدم  هقبط 3 ،  کالپ 346  یقرش ، دامادریم  راولب  سردم  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  تکرش  نیا  یزکرم  رتفد  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6055005( یزادنا هار  بصن ، تازیهجت  نیمات  یحارط ،  ) زاگ یحاون  کینورتکلا  تظافح  هحفص 10)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاس زاس هریخذ   هریخذ نادرگ   نادرگ وو   تباث   تباث نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

تارباخم تارباخم وو   هکبش   هکبش ییانشور ، ، ییانشور یتراظن   یتراظن یتظافح ، ، یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یحارط ،  ،  یحارط روظنم ،  ،  روظنم هبهب   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
نانا نانا لاصحتسا   لاصحتسا حرط   حرط   CCTVCCTV  وو یلخاد   یلخاد

2 12 1
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رانک دنورا  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2000) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح   orthophto لیاف میسرت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000051 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راتکه 2000 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  دولناد  تسویپ  تمسق  زا  مالعتسا  گرب  تاصخشم و  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  سامت  هرامش  هارمه  هب  مالعتسا  گرب 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانک دنورا  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2000) تکرش یلخاد  رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000053 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راتکه 2000 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  دولناد  تسویپ  تمسق  زا  مالعتسا  گرب  تاصخشم و  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  سامت  هرامش  هارمه  هب  مالعتسا  گرب 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راتکه راتکه 2 0002000 )) دابهپ دابهپ زازا   یتشادرب   یتشادرب ریواصت   ریواصت زازا   لصاح   لصاح   orthophtoorthophto  لیاف لیاف میسرت   میسرت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222

(( راتکه راتکه 2 0002000 )) تکرش تکرش یلخاد   یلخاد رورس   رورس زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   وو   دابهپ   دابهپ اباب   یتشادرب   یتشادرب ریواصت   ریواصت شزادرپ   شزادرپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدافص 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 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرادا   - یلام یاهرازفا  مرن  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000045 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  زارف  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یلام  یرادباسح  ینوفلس  باق  ید  یس  یناگرزاب  یلام و  یرادباسح  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرادا   - یلام یاهرازفا  مرن  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدفص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادا یرادا یلام -  -  یلام یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Industrial pc تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000567 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  حرش  کالم  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مجنپ  هاگشیالاپرابنا  الاک  لیوحت  لحم 

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/9/30هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6055375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  لنپ  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

QUADQUAD  لدم لدم یتعنص   یتعنص هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 2525

WIKING VFR-400WIKING VFR-400 لدم   لدم   G16G16 تینوی   تینوی سنارت   سنارت هبهب   طوبرم   طوبرم ( ( ECPECP  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1019-1921 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 26-09-1401 28-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6055494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ   DPHARD Press. Transmitter YOKOGAVA Model:EJA530A 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآ مرخ  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000037 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  همیمض  امتح  سامت  هرامش  هارمهب  روتکاف  شیپ.دریگ  رارق  کالم  یراذگ  تمیق  رد  ددرگ و  تیاعر   sow دراوم اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظن 09123877889

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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

DPHARD Press . Transmitter YOKOGAVA Model:EJA530ADPHARD Press . Transmitter YOKOGAVA Model:EJA530A ناونع : : ناونع 2727

sowsow تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دابآ   دابآ مرخ   مرخ یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2828
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش سراپ  هقطنم  روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000743 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلامش سراپ  هقطنم  روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

یلامش یلامش سراپ   سراپ هقطنم   هقطنم روما   روما ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ تروص   تروص هبهب   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   لیمک   لیمک ناونع : : ناونع 2929
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15 یمرگولیک -  زاگ 12  یردوپ  هدننک  شوماخ  لوسپک   16 یمرگولیک -  تیفرظ 6  اب   co2 یبآ هدننک  شوماخ  لوسپک  دیرخ 26  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمرگولیک یبآ 9  هدننک  شوماخ  لوسپک 

1101092288004616 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا زاین  تروصرد  دشاب - یم  هدنشورف  هدهعرب  رادیرخ  رابنا  ات  الاک  هیلخت  لمح و  هنیزه  دشاب - یمن  یدقن  تسا و  یرابتعا  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ینف  تاصخشم  دقاف  تاداهنشیپ  هبو  تسا  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هئارا  تسا - یمازلا  هنومن 

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

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

1515 یمرگولیک -  -  یمرگولیک   1212 زاگ   زاگ یردوپ   یردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک   1616 یمرگولیک -  -  یمرگولیک   66 تیفرظ   تیفرظ اباب     co2co2 یبآ   یبآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک   2626 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یمرگولیک یمرگولیک یبآ  99   یبآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک

3030
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154354 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  مالقا  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/01 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3131
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رانک دنورا  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  زاین  دروم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000054 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راکزیهرپ بوقعی  هدننک  هضرع  عجرم   DRAEGER یتراجت مان   FPS7000 لدم  EPDM تروص مامت  یناشن  شتآ  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

عراز سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 ردنلیس یتسد  لکش  شتآ  دربراک  ژراش  لباق  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 12 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

علطم  صخش  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166307836 رل هبصق  یاقآ 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6055375WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  هحفص 19)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3232
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تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد  شخرچ 90  تیلباق  اب  سنارفنک  نلاس  یارب  یناریا  دنرب  وشات )  ) یپات پل  روتینام  هاگتسد  نیمات 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخ  ناگیار  هدنشورف و  اب  روتینام  یزادنا  هار  بصن و 

1101095060000025 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هداد شرورپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN YIXI ELECTRONICS یتراجت مان   LHSP-DP100 لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 
اه

ددع 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ناگیاش هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیدنا  ناگیاش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CM08 لدم  in 15/6 زیاس سنارفنک  زیم  وشات  روتینام  الاک :  مان 
شیدنا

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشابن -  صخشم  لاصتا  یاه  میس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب -  چنیا  روتینام 15/6  زیاس 

.ددرگ لصاح  سامت  یلخاد 403  هرامش 88510910  اب  سامت  تهج  دراد و  دوجو  دیدزاب  ناکما 

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( وشات وشات  ) ) یپات یپات پلپل   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   99 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3333
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک هاگتسد و  دادعت 2  هب  روتپادآ  اب  لنپ  چپ  هاگتسد و  دادعت 24  هب  ویدار  نتنآ  کیتورکیم و  ویدار  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تاصخشم  قبط  رتم  هکبش 20 

1101001221000245 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  لدم (  نوورکیم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحتو  دات 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000489 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادیاپ تاطابترا  نارون  هدننک  هضرع  عجرم  نوورکیم  یتراجت  مان   MW5026 لدم  GHz 5 یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/15 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب یمیم   ناگرهب   ناگرهب یتفن   یتفن هقطنم   هقطنم ردرد   لیوحتو   لیوحتو دات   دات تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لدم (  (  لدم نوورکیم   نوورکیم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

3535
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونادات نرک  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004622 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دمن هساک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دمن هساک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یراجاغآ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

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

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ونادات ونادات نرک   نرک یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد و قبط  - ددع لوژام 2  رواپ  - ددع یرون 8 ربیف  دروک  چپ  - ددع چیوس 1 وکسیسرواپ  - هاگتسد وکسیس 1  چیِوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.رظان سدنهم  داتو  تسویپ  ینف  طیارش 

1201060023000841 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سدنهم داتو  تسویپ  ینف  طیارش  تساوخرد و  قبط  - ددع لوژام 2  رواپ  - ددع یرون 8 ربیف  دروک  چپ  - ددع چیوس 1 وکسیسرواپ  - هاگتسد وکسیس 1  چیِوس  دیرخ  - 
.رظان

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

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

تسویپ ینف  طیارش  تساوخرد و  قبط  - ددع لوژام 2  رواپ  - ددع یرون 8 ربیف  دروک  چپ  - ددع چیوس 1 وکسیسرواپ  - هاگتسد وکسیس 1  چیِوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام تخادرپ 2  - هدنشورف هدهعب  رابنا  ات  لمح  هنیزه.رظان  سدنهم  داتو 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54441020-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6055431 لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود 
.ددرگ هئرا  داهنشیپ 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چیوس چیوس وکسیسرواپ   وکسیسرواپ -- هاگتسد هاگتسد   11 وکسیس   وکسیس چیِوس   چیِوس 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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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلسوت یاقآ  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093687000128 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلسوت یاقآ  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  یا  هرکرک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702211-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: 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

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هرجنپ رد و  یقرب  هرکرک   ) پالور بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000110 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ هئارا  دشاب .  یم  راتخم  هدننک  نیمات  باختنا  ای  در  رد  کناب  تسویپ /  تادنتسم  قبط   ( هرجنپ رد و  یقرب  هرکرک   ) پالور بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  یناوضر  سدنهم  اب 01731578436  رتشیب  تاعالطا  تهج  تسیمازلا .  هناماس  رد  نآ  یرازگراب  یراک و  هموزر  یریگشیپ و  سیلپ 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 3838

 ( ( هرجنپ هرجنپ وو   ردرد   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک  ) ) پالور پالور بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورق تیاس  یارب  تنرتنیا  هب  لاصتا  تیلباق  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000028 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  یسررب  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  تاداهنشیپ  افرص  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخیدروا 09126190721 یاقآ  اب  ینف  طابترا  یارب  . 2

.تسا یمازلا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  رازفا Smart Pss و  مرن  اب  گنهامه  . 3

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

تنرتنیا تنرتنیا هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  روتکاف  شیپو  مالعتسا  تساوخرد  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفلت 09195942008 هرامش  اب  لاوس  هنوگره 

.ددرگ یم  فذح  تریاغم  تروصرد 
1101095308000111 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  روتکاف  شیپو  مالعتسا  تساوخرد  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09195942008 هرامش  اب  لاوس  هنوگره 

.ددرگ یم  فذح  تریاغم  تروصرد 

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000220 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع 28 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  تاقلعتم  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000975 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینوس  RX1 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  لیوحت   - هزور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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

.ددرگ .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یریوصت ،  ،  یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یاهیبرود   یاهیبرود ناونع : : ناونع 4242

تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قمع 60   U 6 کر

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط 
1101001609003262 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزردوگ دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  متسر  هنایار  دادما  یتراجت  مان   DS-2CD1753G0-IZ لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 169 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قمع 60   U 6 کر

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

32729111-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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 " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دیرخ -  -  دیرخ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   6060 قمع   قمع   UU  66 کرکر     DS-2CD2T43G241DS-2CD2T43G241 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4444

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000310 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AS5300-8E1-240-AC لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   ACCESS رورس الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6055158 حرش  قباطم  رورس  هحفص 35)تازیهجت  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

تنرتنیا6055192 هب  لاصتا  تیلباق  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 32)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6055293، یتظافح متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یحارط ،  روظنم ،  هب  ناراکنامیپ  ییاسانش 
نانا لاصحتسا  حرط   CCTV یلخاد و تارباخم  هکبش و  ییانشور ، یتراظن 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رانک دنورا  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2000) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 500/1  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000052 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راتکه 2000 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  دولناد  تسویپ  تمسق  زا  مالعتسا  گرب  تاصخشم و  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  سامت  هرامش  هارمه  هب  مالعتسا  گرب 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

6055485( راتکه 2000) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح   orthophto لیاف میسرت  تایلمع  هحفص 17)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6055486( راتکه 2000) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 500/1  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  هحفص 37)ماجنا  دابهپ  ( دابهپ

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

یلخاد6055519 رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2000) تکرش

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( راتکه راتکه 2 0002000 )) یماظن یماظن ریغ   ریغ دابهپ   دابهپ زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب     500/1500/1 سایقم   سایقم اباب   یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4646

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6055159sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  هحفص 21)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هقطنم6055221 روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمک و 
یلامش سراپ 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شوماخ6055248 لوسپک   16 یمرگولیک -  تیفرظ 6  اب   co2 یبآ هدننک  شوماخ  لوسپک  دیرخ 26 
یمرگولیک یبآ 9  هدننک  شوماخ  لوسپک   15 یمرگولیک -  زاگ 12  یردوپ  هدننک 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6055375WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  هحفص 19)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن6055490 شتآ  زاین  دروم  هحفص 21)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6055005( یزادنا هار  بصن ، تازیهجت  نیمات  یحارط ،  ) زاگ یحاون  کینورتکلا  تظافح  هحفص 10)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   VR کنیع ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000279 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09122111449 تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  نفلت  .دامرف  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  هناگادج  لیاف  تروص  هب  هیهت و  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروفغ سدنهم  یاقآ 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632063-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

زاس6055016 هریخذ  نادرگ  تباث و  نیبرود  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6055125 هار  یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ، روحم -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
لپ ضیرعت  ییاتسور - 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تنرتنیا6055192 هب  لاصتا  تیلباق  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 32)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6055280 هتسب  رادم  هحفص 32)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6055431 لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود 
.ددرگ هئرا  داهنشیپ 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6055542 هحفص 32)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6055589VR کنیع ددع  هحفص 16)دیرخ 50  نیبرود  ( نیبرود

VRVR کنیع   کنیع ددع   ددع   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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 " ) " ) 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

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

روتکاف6055663 شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط  قمع 60   U 6 کر  DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود 
تسا یمازلا 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LENOVO Storage V3700 V2 12Gbps 8TB 7/2K NLSAS 3.5" HDD P/N:01DE345 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Only European Original, Sealed Box, no OEM

1101093221000248 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  نارهت  شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   STORWIZE V3700 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیراو هدنشورف و  باسح  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی  شرافس  لک  هجو  .دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رغت  لباق  ریغ  یمازلا و  طیارش  .ددرگیم 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: 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

زاس6055016 هریخذ  نادرگ  تباث و  نیبرود  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6055139 هکبش  زاس  هحفص 40)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4848

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

تسویپ6055158 حرش  قباطم  رورس  هحفص 35)تازیهجت  )  accessaccess

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

یلخاد6055519 رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2000) تکرش

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قباطم  ددع  دادعت 32  هب  اعمج  راب  راشف 80 و 175 و 320  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000250 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک زیهجت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم   UE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UE یتراجت مان   J120 لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیراو هدنشورف و  باسح  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی  شرافس  لک  هجو  .دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رغت  لباق  ریغ  یمازلا و  طیارش  .ددرگیم 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

وکسیس6055029 تازیهجت  یخرب  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

چوس و6055109 لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ،  یموب  رارقتسا  دیرخ 
لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راب6055294 راشف 80 و 175 و 320  هحفص 42)چوس  چوس  ( چوس

(( 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

6055589VR کنیع ددع  هحفص 16)دیرخ 50  نیبرود  ( نیبرود

راب راب   320320 وو     175175 وو     8080 راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 4949
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003754000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/26  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 19عبنم تیاغل  خیرات 1401/10/04  زا   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055080 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  رد  نآ  لماک  یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یخگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرونایرد ردانب و  تیریدم  ینیمخ  ماما  نابایخ  هگنلردنب   :: سردآ سردآ

07644242844  - سامت 85193768-88969737-02141934 زکرم   :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   یزوتناف   یزوتناف لیقثرج   لیقثرج روتینام   روتینام یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 5050
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسویپ لیاف  - یلصا یتناراگ   - رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000079 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   - یلخاد دیلوت   - یلصا یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف -- یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ  - - رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 48 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/phc6sn69xgk74?user=37505&ntc=6055133
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6055133?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/37 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6055683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://nusiness.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m3 نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 مالقا //  مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Omron

1101092130000164 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIRSTSTAR یتراجت مان   6/5x14/5x25 cm زیاس هقبط  کی  لدم  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
زربلا تراجت  باهش  یناگرزاب 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

امزآ مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  مانپ  هدنزاس  عجرم  لدم 9685  راد  روتینام  یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جنسراشف هاگتسد  4 فلتخم //) یاه  هزادنا  رد  یندرگ  لتآ  / جنسامد / یبط یشوگ   / یتسویپ مالقا  فیدر  لماش 18   ) هیلوا یاه  کمک  فیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09122139990 سدنهم  یاقآ  دات  دروم  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  //  m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

m3m3  نرما نرما ییوزاب   ییوزاب یلاتیجید   یلاتیجید جنسراشف   جنسراشف هاگتسد   هاگتسد 44 مالقا //  //  مالقا مامت   مامت اباب   کیکی   حطس   حطس یسناژروا   یسناژروا یتنزرب   یتنزرب هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک فیک   فیک تستس   33 ناونع : : ناونع
OmronOmron

5353
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزیمآ6055080 گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  هحفص 43)تاریمعت  روتینام  ( روتینام

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

6055133 - تسویپ لیاف  - یلصا یتناراگ   - هحفص 43)رتویپماک روتینام  ( روتینام

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

6055199( وشات  ) یپات پل  روتینام  هاگتسد  هحفص 25)نیمات 9  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6055683 هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6055738 4 مالقا //  مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3
m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف 

هحفص 43) روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنرتنیا6055192 هب  لاصتا  تیلباق  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 32)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 48 ھحفص 46 

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


یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cp5225 یپ چا  یگنر  رتنیرپ  رنوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000314 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  هام  دودح 2  رد  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  ددع  گنر 1  ره  زا  گنر   4 دشاب .  لانیجروا  یتناراگ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

یهدناماس6055124 روظنم  هب  لاعف  ناراکنامیپ  ییاسانش  یرازفا OCR و  مرن  یاه  هناماس  ییاسانش 
ویشرآ داجیا  دوخ و  دنمشزرا  یتایح و  دانسا  یرادهگن  ظفح و  روظنم  هب  کرادم و  دانسا و 

کینورتکلا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبایزرا6055289 هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6055628cp5225 یپ چا  یگنر  رتنیرپ  هحفص 46)رنوت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرادا6055675 یلام -  یاهرازفا  مرن  بصن  هحفص 17)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یاه6055125 هار  یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ، روحم -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
لپ ضیرعت  ییاتسور - 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6055431 لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود 
.ددرگ هئرا  داهنشیپ 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

cp5225cp5225 یپیپ   چاچا   یگنر   یگنر رتنیرپ   رتنیرپ رنوت   رنوت 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 48 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q9jtrwpll7rc2?user=37505&ntc=6055628
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6055628?code=37505
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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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6055540 ( هرجنپ رد و  یقرب  هرکرک   ) پالور بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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