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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 22

140 1140 1 یدید     88 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2727))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ6090871 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هثداح6091148 رپ  هطقن  حالصا  هار  - سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  روحم -  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا 
 ، دیرخ روحم -  یزاس  نمیا  تلافسآ و  شکور  اه - عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهار -  هس 

هداج یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا  هار  بصن ،

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرمود  هچراپکی ) )

1401/10/08 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 17   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090871 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاورپ تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

جارعم خ  دابآرهم -  هاگدورف  سردآ  فلا : یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  - 

63148289 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

زاورپ زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنک   لوسنک وو   گنیچیئوس   گنیچیئوس هناماس   هناماس   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 37 ھحفص 5 
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ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091024 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک   زا   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروارب ناهفصا -  رهش  هقطنم 3  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع   401/3-4-248 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر   5.422.229.308

دروارب 6.029.205.699 ناهفصا -  رهش  هقطنم 1  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع   249-4-401/3 - 
لایر 

لایر دروارب 5.023.916.065  رهش -  نیهاش  هقطنم  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع   288-4-401 - 
لایر دروارب 23.285.741.291  هقطنم 5 -  بالضاف  ژاپمپ  هاگتسیا  هکبش و  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تیریدم  تایلمع   401-4-298 - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 380  8-03136680030 :: نفلت :: www.abfaesfahan.irنفلت 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

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092416000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:30هرامش تعاس :   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:30عبنم تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091150 :: هرازه هرازه :: 1401/10/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسر  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسر  زورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:30 تعاس : 1402/01/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   ، 7449184831 یتسپ :  دک  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تیریدم   تیریدم تایلمع   تایلمع بالضاف -  -  بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد     CCTVCCTV  یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
بالضاف بالضاف ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا وو   هکبش   هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن

22

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 37 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w2fy9rutgskd5?user=37505&ntc=6091024
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن فاشتکا  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

oeoc.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09199510595-02141451217 :: نفلت :: www.OEOC.ir-نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: avl@oeoc.ir ; avl.oeoc@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   جنپهرامش زور  تیاغل  خروم 1401/10/03  هبنش  زور   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12 خزوم 1401/10/08  هبنش 

afa.mui.ac.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090737 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور   - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 37 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/201/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/10/7   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا قرش  یاهرهش   ftth هدزابدوز هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/199/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا برغ  یاهرهش   ftth دزابدوز ه هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ6090871 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هثداح6091148 رپ  هطقن  حالصا  هار  - سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  روحم -  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا 
 ، دیرخ روحم -  یزاس  نمیا  تلافسآ و  شکور  اه - عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهار -  هس 

هداج یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا  هار  بصن ،

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ناتسا ناتسا قرش   قرش یاهرهش   یاهرهش   ftthftth هدزابدوز   هدزابدوز هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

یاهرهش یاهرهش   ftthftth هه   دزابدوز   دزابدوز هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 37 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم ییاشگزابعبنم زور  تعاس 8/30   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091022 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن  رازگرب  تلود  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  لودج  حرش  هب  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  ماجنا   setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  اهتکاپ  شیاشگ  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ 

خروم 1401/10/18 تعاس 9  ییاشگزاب  رهشمالسا -  دابآ  دمحا  یجورخ  هطقن  یزاس  نمیا  تایلمع  ماجنا  - 
خروم 1401/10/18 تعاس 9  ییاشگزاب  ناتسراهب -  هواس  نارهت -  روحم  رد  رهش  میسن  یجورخ  یسدنه  حالصا  تایلمع  ماجنا  - 

خروم 1401/10/18 تعاس 9  ییاشگزاب  یظافحتسا -  هزوح  یاههار  رد  یرون  جرب  هاگتسد  بصن 20  هیهت و  - 
خروم 1401/10/17 تعاس 9  ییاشگزاب  یزادنا -  هار  بصن و  هارمه  هب  لاتیجید  میسیب  یئویدار  هکبش  تازیهجت  هاگتسد و  دیرخ  زوجم  ذخا  یحارط ،  - 

خروم 1401/10/25 تعاس 9  ییاشگزاب  زاره -  روحم  رد  یرتم  ات 6  یلصفم 3  ینتب  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت  - 
خروم 1401/10/17 تعاس 9  ییاشگزاب  یتامدخ -  ینابیتشپ و  یاهتیلاعف  روما  ماجنا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یوضر سدق  نارمع  نکسم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زا دعب  هاگشناد  نابایخ  یوضر  سدق  نارمع  نکسم و  تکرش   :: سردآ سردآ

هرامش 439 ییافک 

09157139064 :: 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

ردرد یرون   یرون جرب   جرب هاگتسد   هاگتسد   2 020 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یجورخ -  -  یجورخ یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یجورخ -  -  یجورخ هطقن   هطقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
هار هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   لاتیجید   لاتیجید میسیب   میسیب یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ زوجم   زوجم ذخا   ذخا یحارط ،  ،  یحارط یظافحتسا -  -  یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار

یتامدخ یتامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یاهتیلاعف   یاهتیلاعف روما   روما ماجنا   ماجنا روحم -  -  روحم ردرد   یرتم   یرتم   66 اتات   یلصفم  33   یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت یزادنا -  -  یزادنا

88

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 37 ھحفص 9 
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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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  رشن  زور  تعاس 14  زا   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم یاربعبنم زور 1401/10/21 و  تعاس 17  ات 8  هرامش 1  دراوم  یارب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور 1401/10/25 تعاس 17  ات 10  دراوم 9 

6091148 :: هرازه هرازه اتدکدک   دراوم 9  زور 1401/10/22 و  تعاس 8  ات 8  هرامش 1  دراوم  یارب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
زور 1401/10/26 تعاس 8   10

لیذ  یاه  هصقانم  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دیدجت  نیدرز  غاب  برد  رین ،  روحم  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا  - 

قنارخ  هار  سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  - 
هصقانم دیدجت  هوکشر  یهار  هس  هثداح  رپ  هطقن  حالصا  - 

هصقانم  دیدجت   ) دابآرخف یاه  عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  - 
هصقانم  دیدجت   ) هناماه ناکدرا -  روحم  هینبا  تمرم  رتمولیک 33 و  لپ  ثادحا  - 

هصقانم  دیدجت   ) هیضایب دابآ -  یجاح  روحم  یزاس  نمیا  تلافسآ و  شکور  - 
نیدلارون  هدازماما  هدودحم  رد  روحم  یهدناماس  یزاس و  نمیا  - 

هصقانم دیدجت   ) لیردراگ تمرم  بصن و  هیهت  - 
دابآ  رضخ  هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا  هار  بصن ، دیرخ ،  - 

هصقانم دیدجت  دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  - 

HSE یهاوگ طبترم و  هیاپ  اب  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  ای  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  هرامش 1  دروم  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش دراوم  یارب  هینبا - هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هیارا  دروم 2  یارب   - تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز  طیحم  ینمیا  تیریدم  متسیس 

تسیز طیحم  ینمیا و  تشادهب  تیریدم  متسیس   HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  ات 7   3
دناب هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  ای  اههار  میرح  ینمیا و  لک  هرادا  هیدات  هئارا  هرامش 8  دروم  یارب  .تسا  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا 

همانساسا رد  جردنم  تیلاعف  هنیمز  هرامش 9  دروم  یارب  دشابیم -  یمازلا  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زوجم  ای  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف 
ای یطابترا و  یکینورتکلا  یاهمتسیس  یلک  روط  هب  ای  کیفارت و  لرتنک  تازیهجت  ای  ( ITS  ) لقن لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  اب  طابترا  رد  یتسیاب  نارگ  هصقانم 

.تسا یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  هرامش 10  دروم  یارب  تاعالطا -  یروانف 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

حالصا حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یهار -  -  یهار هسهس   هثداح   هثداح رپرپ   هطقن   هطقن حالصا   حالصا هار   - - هار سیلپ   سیلپ هاگساپ   هاگساپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت روحم -  -  روحم لپلپ   هاگتسد   هاگتسد هسهس   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ،  ،  یرادرب هرهب   هرهب یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ،  ،  دیرخ روحم -  -  روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور اهاه - - عطاقت   عطاقت

هداج هداج

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 37 ھحفص 10 
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مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091459000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090578 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب .  یم  هبنشود 1401-10-05  خروم  هناماس : رد  دانسا  راشتنا  خیرات  -1-2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401-10-11 هبنشکی ، زور  تعاس 15  ات  هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم  -2-2

دش ) دهاوخ  مالعا  زاین ، تروص  رد   ) تالاوس هب  خساپ  هسلج  -2-3
1401-10-25 هبنشکی ، زور  تعاس 14  دانسا : تمیق و  داهنشیپ  تکاپ  لاسرا  تلهم  - 2-4

1401-11-03 هبنشود ، زور  حبص  تعاس 9  ینف )  ) فلا و ب یاه  تکاپ  شیاشگ  نامز  -2-5
دراد ) دوجو  تمیق )  ) یاه ج تکاپ  شیاشگ  نامز  ات  رابکی و  یارب  یداهنشیپ  تمیق  رغت  ناکما   ) .ددرگ یم  مالعا  ابقاعتم  ج "  " یاه تکاپ  شیاشگ  نامز  -2-6

مق  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دشاب یم  هصقانم  دانسا  رد  هک  هصقانم  هچرتفد  یهگآ و  رد  جردنم  تاعالطا  ساسارب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

هناخریبد هب  دانسا  تدوع  خیرات  زا  لبق  ار  همانتنامض  لصا  تسیاب  یم   ، داتس هناماس  رد  فلا ) تکاپ (  یراذگراب  رب  هوالع  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامرف .  یرادوخ  رگید ، تکاپ  هنوگره  هئارا  زا  دنیامن و  تسپ  ای  لیوحت  مق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  هنامرحم 

09:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مق ناتسا  زاگ  تکرش  هرامش 18  هچوک  نیدلا -  نیز  دیهش  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  مق -   ، 3719986193 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 37 ھحفص 11 
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مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091459000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090581 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب .  یم  هبنشود 1401-10-05  خروم  هناماس : رد  دانسا  راشتنا  خیرات  -1- یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401-10-11 هبنشکی ، زور  تعاس 15  ات  هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم  -2-2

دش ) دهاوخ  مالعا  زاین ، تروص  رد   ) تالاوس هب  خساپ  هسلج  -2-3
1401-10-25 هبنشکی ، زور  تعاس 14  دانسا : تمیق و  داهنشیپ  تکاپ  لاسرا  تلهم  - 2-4

1401-11-03 هبنشود ، زور  حبص  تعاس 9  ینف )  ) فلا و ب یاه  تکاپ  شیاشگ  نامز  -2-5
دراد ) دوجو  تمیق )  ) یاه ج تکاپ  شیاشگ  نامز  ات  رابکی و  یارب  یداهنشیپ  تمیق  رغت  ناکما   ) ددرگ یم  مالعا  ابقاعتم  "ج " یاه تکاپ  شیاشگ  نامز  -2-6

مق  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دشاب یم  هصقانم  دانسا  رد  هک  هصقانم  هچرتفد  یهگآ و  رد  جردنم  تاعالطا  ساسارب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

هناخریبد هب  دانسا  تدوع  خیرات  زا  لبق  ار  همانتنامض  لصا  تسیاب  یم   ، داتس هناماس  رد  فلا ) تکاپ (  یراذگراب  رب  هوالع  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامرف .  یرادوخ  رگید ، تکاپ  هنوگره  هئارا  زا  دنیامن و  تسپ  ای  لیوحت  مق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  هنامرحم 

09:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مق ناتسا  زاگ  تکرش  هرامش 18  هچوک  نیدلا -  نیز  دیهش  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  مق -   ، 3719986193 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 37 ھحفص 12 
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مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091459000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090582 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب .  یم  هبنشود 1401-10-05  خروم  هناماس : رد  دانسا  راشتنا  خیرات  -1-2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401-10-11 هبنشکی ، زور  تعاس 15  ات  هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم  -2-2

دش ) دهاوخ  مالعا  زاین ، تروص  رد   ) تالاوس هب  خساپ  هسلج  -2-3
1401-10-25 هبنشکی ، زور  تعاس 14  دانسا : تمیق و  داهنشیپ  تکاپ  لاسرا  تلهم  - 2-4

1401-11-03 هبنشود ، زور  حبص  تعاس 9  ینف )  ) فلا و ب یاه  تکاپ  شیاشگ  نامز  -2-5
دراد ) دوجو  تمیق )  ) یاه ج تکاپ  شیاشگ  نامز  ات  رابکی و  یارب  یداهنشیپ  تمیق  رغت  ناکما   ) ددرگ یم  مالعا  ابقاعتم  "ج " یاه تکاپ  شیاشگ  نامز  -2-6

مق  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دشاب یم  هصقانم  دانسا  رد  هک  هصقانم  هچرتفد  یهگآ و  رد  جردنم  تاعالطا  ساسارب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

هناخریبد هب  دانسا  تدوع  خیرات  زا  لبق  ار  همانتنامض  لصا  تسیاب  یم   ، داتس هناماس  رد  فلا ) تکاپ (  یراذگراب  رب  هوالع  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامرف .  یرادوخ  رگید ، تکاپ  هنوگره  هئارا  زا  دنیامن و  تسپ  ای  لیوحت  مق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  هنامرحم 

09:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مق ناتسا  زاگ  تکرش  هرامش 18  هچوک  نیدلا -  نیز  دیهش  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  مق -   ، 3719986193 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هثداح6091148 رپ  هطقن  حالصا  هار  - سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  روحم -  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا 
 ، دیرخ روحم -  یزاس  نمیا  تلافسآ و  شکور  اه - عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهار -  هس 

هداج یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا  هار  بصن ،

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 37 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هارمه  هب  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  اب  یزکرم  هخسن  یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101030036000029 زاین :  هرامش 
لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یناسر عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یکشزپ  تازیهجت  عبانم  تیریدم  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هکبش ایشرپ  یکشزپ  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  نایون  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  تمالس  کینورتکلا  هدنورپ  بطم و  کینیلک و  تیریدم  هناماس  زودنیو  تحت  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دزی هنایار  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  دزی  هنایار  شواک 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  یزادنا  هارو  بصن  باهذ و  بایا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5681966675 یتسپ :  دک  یگدننار ،  ییامنهار و  یوربور  جیسب  نادیم  لاخلخ  لاخلخ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32427435-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32426107-045 :: 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  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیریدم تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال اباب   یزکرم   یزکرم هخسن   هخسن یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا 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 37 ھحفص 14 
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نانمس ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6090552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطسرد  ناب  هدید  هناماس  تحت  اهوربالضاف  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدک  یرتموئدیو ، تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رهشیدهم - ناغماد - دورهاش - نانمس ) نانمس

1101001145000143 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
یرتموئدیو 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناماس  رد  نآ  یراذگرابو   ...( یراکنامیپ و ینمیا و  تیحالص  ) تمیق داهنشیپ  تکرش  هب  طوبرم  دانسا  نینچمه  تمیق  مالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

3519863131 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  یرادناتسا  یوربور   - جیسب راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347676-023  ، 31226000-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449114-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلسوت یاقآ  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  طیارشو  تاصخشم  اب  لاو  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093687000133 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
VIDEOWALL هدنزاس عجرم   VIDEOWALL SMD LED HIGREEN یتراجت مان   videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMD LED HIGREEN
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یلسوت یاقآ  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  طیارشو  تاصخشم  اب  لاو  ویدیو   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهوربالضاف اهوربالضاف یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   بویع   بویع یراذگدک   یراذگدک یرتموئدیو ، ، یرتموئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

لاو لاو ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 37 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  /3134810362/ رلک زاگ  زاس  یثنخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001027 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ایرآ  ناماگ  نیمیس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SGD یتراجت مان   SGD-2000-CL2 لدم رلک  زاگ  ییایمیشورتکلا  راجفنا  دض  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ایرآ ناماگ  نیمیس  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132228-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

رلک رلک زاگ   زاگ زاس   زاس یثنخ   یثنخ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 37 ھحفص 16 
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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 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM " GENERAL MONITORS تهج " :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MAKER : CALGAZ

1101097847000351 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   CALGAZ یتراجت مان   Lit 103 تیفرظ  6D لدم نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف ، زاین دروم  یالاک  حیحص  لماک و  قیقد ،  تاعالطا  تفایرد  تهج  افطل  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  هدش  جرد  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هظحالم  ار  تسویپ  یاه 

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

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM " GENERAL MONITORS P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM " GENERAL MONITORS MAKER : CALGAZMAKER : CALGAZ ناونع : : " " ناونع 1818
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6091100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض.تسا 

1101091093000116 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندرک همیمض.تسا  هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدش هدش همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ ردرد   لماک   لماک تروصب   تروصب طیارش   طیارش سابعردنب -  -  سابعردنب ناکدوک   ناکدوک ناتسرامیب   ناتسرامیب ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض.تسا   همیمض.تسا

1919

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

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

زا 37 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7ctdf5d7a45nz?user=37505&ntc=6091100
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6091100?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ -  ناتسا  یرونربیف  یاهریسم  یراکرپ  یدنب و  نویباگ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002111 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6090656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000252 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-2960X-48TS-L Orginal+new لدم یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست.تسا 30 هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یاهریسم   یاهریسم یراکرپ   یراکرپ وو   یدنب   یدنب نویباگ   نویباگ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2 12 1
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  اهتمیق  دوش  لاسرا  یتایلام  مان  تبث  ددرگ  لاسراروتکاف  شیپ  تسویپ  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  هیهت 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هاگتسد  یلک 5

1101005998000009 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب دیاب  اهتمیق  هک  ددرگیم  دیکات  یعراز  سامت 09127473385  ددرگ  تیاعر  ناریا  ناوت  دسرب  نیمات  ینیشام  تامدخ  دات  هب  دیاب  اه  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعتسا  رد  تبث  هاگتسد  لک 50 تروص 

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک یلک تروص   تروص هبهب   اهتمیق   اهتمیق دوش   دوش لاسرا   لاسرا یتایلام   یتایلام مان   مان تبث   تبث ددرگ   ددرگ لاسراروتکاف   لاسراروتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد 55 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد 55

2222

وسراهچ وسراهچ وو   وسود   وسود یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ رازبا   رازبا تستس    -  - GBGB  44 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار مرمر   ناونع : : ناونع 2323
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ریمعت زاین  دروم  رازبا  هکبش و  تالاصتا  -و  رتویپماک تاعطق  زیربت ( یا  هفرح  ینف و  نامزاس  زاین  دروم  یفرصم  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  قبط  رتویپماک )
1101000039000057 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا هرازه  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON یتراجت مان   GB DDR 4 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ایسآ رون  امن  هدننک  هضرع  عجرم  راتسا  یلاه  یتراجت  مان   AN601 دک وسراهچ  وسود و  یتشوگ  چیپ  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ایسآ رونامن  هدننک  هضرع  عجرم   HALLEY STAR یتراجت مان   AN601 دک وسراهچ  وسود و  یتعاس  یتشوگ  چیپ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیراتساک  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
متسیس گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   GA-P75-D3 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   GP580B لدم  W 580 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 24 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   TSC TKM8052 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   GERENOUS یتراجت مان   GM407 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26GR20 لدم  m 7 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ یمالسا " هنازخ  دانسا   " لحم زا  ، دیرخ غلبم  مامت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32859364-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/214/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم رشن  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد   ftth هدزابدوز حرط  یارجا  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/213/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/10/7   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات زکارم  ییاوه  هکبش  یتقرس  یاهیبارخ  عفر  تهج  دیرخ  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6090781- دشاب یم  تسویپ  لیاف   - دروم ...و 10 بصنو   nvr هاگتسدو هتسب  رادم  نیبرود  مالعتسا 
ههام هس  تخادرپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاو6090777 هحفص 14)ویدیو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ftthftth هدزابدوز   هدزابدوز حرط   حرط یارجا   یارجا تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

هعبات هعبات زکارم   زکارم ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یتقرس   یتقرس یاهیبارخ   یاهیبارخ عفر   عفر تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآ ضیف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینتب  لیات  دیرخ 

تسویپ لیاف  رد  طیارش  هیلک 
1101093029000053 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابا  ضیف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیلوت تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 600   cm 6 تماخض  cm 10 ضرع  cm 20 لوط ور  هدایپ  صوصخم  ینتب  لیات  شوپفک  الاک :  مان 

هزیر نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک 
تلاپ 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دابآ ،  ضیف  یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم  دابآ ، ضیف  رهش  تالو ، هم  ناتسرهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9531713316

56722336-051  ، 56722337-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56722338-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   طیارش   طیارش هیلک   هیلک ینتب   ینتب لیات   لیات دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 37 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u3bghw35gr7hc?user=37505&ntc=6090940
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6090940?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


راسناوخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس کراپ  یاه  هفرغ  تهج  تیروکس  هشیش  برد  ددع  بصن 8  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093584000013 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  راسناوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

81 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همشچرس کراپ  یاه  هفرغ  تهج  تیروکس  هشیش  برد  ددع  بصن 8  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8791756451 یتسپ :  دک  ماما ،  نابایخ  راسناوخ  راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57773003-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57773008-031 :: 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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحا 09127993758 یملزلا -  دیدزب  نادنمراک -  دورو  تیگ  بصن  تهج  یبال  تاریمعت  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000472 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

عبرم رتم   1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61630156-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

کراپ کراپ یاه   یاه هفرغ   هفرغ تهج   تهج تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش برد   برد ددع   ددع   88 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

نادنمراک نادنمراک دورو   دورو تیگ   تیگ بصن   بصن تهج   تهج یبال   یبال تاریمعت   تاریمعت وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع رد  هدافتسا  تهج  یکیلوردیه  یتسد  پمپ  گنلش و  هارمه  هب  قرب  لادپ  نکزاب  برد  تس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هواس لیوحت  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاجن  دادما و 

1101005785000087 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

FERMAX یتراجت مان  تیاده  ظافح  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 3292  لاتیجید  یگنر  نکزاب  برد  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاجن دادما و  تایلمع  رد  هدافتسا  تهج  یکیلوردیه  یتسد  پمپ  گنلش و  هارمه  هب  قرب  لادپ  نکزاب  برد  تس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هواس یرادرهش  یناشن  شتآ  نامزاس  رد  لیوحت  تسویپ  تاصخشم  قبط 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن تاجن وو   دادما   دادما تایلمع   تایلمع ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یکیلوردیه   یکیلوردیه یتسد   یتسد پمپ   پمپ وو   گنلش   گنلش هارمه   هارمه هبهب   قرب   قرب لادپ   لادپ نکزاب   نکزاب برد   برد تستس   ناونع : : ناونع 2929

تخادرپ تخادرپ دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب - - دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف  - - دروم دروم 1010 ...و   ...و بصنو   بصنو   nvrnvr  هاگتسدو هاگتسدو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
ههام ههام هسهس  

3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخادرپ دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب - یم  تسویپ  لیاف   - دروم ...و 10 بصنو   nvr هاگتسدو هتسب  رادم  نیبرود  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس 

1101094101000164 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DAEYOUNG هدنزاس عجرم   mm 35 ضرع  mm 40 لوط  ALDC-8 سنج  DCB تکارب الاک :  مان 
زورک

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

داژن ربنق  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  لدم 0327   m 1 لوط  CAT 5/6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآراک  نارهت  یناسر  عالطا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   cm 60 قمع  OUTDOOR لدم تینوی  یکیرتکلا 12  کر  الاک :  مان 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD439t لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD322 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-NVR8645-4K2 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد  ددرگ  -- صخشم  دنرب  ددرگ - رداص  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود هلحرم  انیس (  ناتسرامیب  دیدج  سناژروا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

بالضاف6091024 یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 
بالضاف ژاپمپ  هاگتسیا  هکبش و  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تیریدم  تایلمع  - 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6090781- دشاب یم  تسویپ  لیاف   - دروم ...و 10 بصنو   nvr هاگتسدو هتسب  رادم  نیبرود  مالعتسا 
ههام هس  تخادرپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سناژروا سناژروا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3131

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یشوگ 1  کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  ددع / زمرق 5 گنر  هب  قیرح  مالعا  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000442 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناریا یالاک  نیرتبوغرم  نیرتهب و  زا.دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

داتس هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تسویپ  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

یشوگ6090909 کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  زمرق / گنر  هب  قیرح  مالعا  هحفص 7)نفلت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

یشوگ یشوگ کیکی   هارمه   هارمه لنپ   لنپ ودود   یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ زمرق  // زمرق گنر   گنر هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 3232

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000815 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6090681 دانسا  قباطم  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هحفص 10)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یشوگ6090909 کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  زمرق / گنر  هب  قیرح  مالعا  هحفص 7)نفلت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

تروصب6091100 طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض.تسا  هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6091156 قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  هحفص 7)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 37 ھحفص 29 
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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 دادعت  33   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

کینورتکلا6090578 تظافح  هژورپ  هحفص 10)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6090581 تظافح  هژورپ  هحفص 10)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6090582 تظافح  هژورپ  هحفص 10)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزیپ ریژآ  کیسالک و  ینزو  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000349 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 78 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

وزیپ6090876 ریژآ  کیسالک و  ینزو  هحفص 30)مشچ  ریگدزد  ( ریگدزد

وزیپ وزیپ ریژآ   ریژآ وو   کیسالک   کیسالک ینزو   ینزو مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 3434

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

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال زنلرواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000888 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هژاریت تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   INCOME یتراجت مان   SAL135F18ZB لدم یساکع  نیبرود  زنل  یمرچ  رواک  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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

یپوکساراپال6090751 هحفص 10)زنلرواک  نیبرود  ( نیبرود

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

6090781- دشاب یم  تسویپ  لیاف   - دروم ...و 10 بصنو   nvr هاگتسدو هتسب  رادم  نیبرود  مالعتسا 
ههام هس  تخادرپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناژروا6091087 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  هحفص 25)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هثداح6091148 رپ  هطقن  حالصا  هار  - سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  روحم -  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا 
 ، دیرخ روحم -  یزاس  نمیا  تلافسآ و  شکور  اه - عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهار -  هس 

هداج یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا  هار  بصن ،

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یپوکساراپال یپوکساراپال زنلرواک   زنلرواک ناونع : : ناونع 3535

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6090787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب لمح  هنیزه.دشاب  یم  زایندروم  یتناراگ  هارمه  هب  ( msi) ناو نیا  لآ  هاگتسد  10 دادعت.دشابیم هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101091319000144 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لیوحت  زور  تدمب 2 امتح.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دینک  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یراذگ  تمیقزا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: 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

یم6090787 زایندروم  یتناراگ  هارمه  هب  ( msi) ناو نیا  لآ  هاگتسد  10 دادعت.دشابیم هباشمدک  ناریا 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب 

هحفص 32) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هدنشورف هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه.دشاب   هنیزه.دشاب یمیم   زایندروم   زایندروم یتناراگ   یتناراگ هارمه   هارمه هبهب   ( ( msimsi)) ناو ناو نیا   نیا لآلآ   هاگتسد   هاگتسد 1010 دادعت.دشابیم دادعت.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

3636

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

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

زا 37 ھحفص 32 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000814 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 37 ھحفص 33 
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هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003003000027 زاین :  هرامش 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
EMC vnx 4TB 7.2K 3.5 HDD inch 6GB تاصخشم :  - 

V3 vs07040 ربمان :  تراپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 DOM الاب هب  لاس 2019  دیلوت  دشابن )  زوی  لانیجروا (  وین  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح  افطل 

1134834681 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول - لفون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64872493-021  ، 64871144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیذ لیذ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 37 ھحفص 34 
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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

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6090776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1201003003000028 زاین :  هرامش 
هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 ( دشابن زوی  دشاب  ( لانیجروا  وین  ربتعم و  یتناراگ  اب  هاگتسد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134834681 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول - لفون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64872493-021  ، 64871144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6090674 دانسا  قباطم  رورس  هحفص 32)دراه  رورس  ( رورس

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

لیذ6090768 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 32)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ6090776 تاصخشم  قبط   HP هحفص 32)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6091156 قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  هحفص 7)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPHP  رورس رورس 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 :

زا 37 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6090656 هحفص 18)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6090781- دشاب یم  تسویپ  لیاف   - دروم ...و 10 بصنو   nvr هاگتسدو هتسب  رادم  نیبرود  مالعتسا 
ههام هس  تخادرپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مان6090805 تبث  ددرگ  لاسراروتکاف  شیپ  تسویپ  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  هیهت 5
ددرگ تبث  هاگتسد  یلک 5 تروص  هب  اهتمیق  دوش  لاسرا  یتایلام 

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاورپ6090871 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ص ش/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091206 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14:30   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم رهش  یمالسا  یاروش  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هام ماجنا 3  تدم  لایر -   10/185/343/866 دروآرب :

 - یکناب همانتنامض  لایر   509/268/000 نیمضت :  .دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  دیسر 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  مرکا  لوسر  راولب  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  ییاشگزاب :

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6091206 یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هحفص 36)هار  توص  ( توص

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 37 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یوضر ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6091105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دکناریا   ) ناریا تخاس  چنیا  روتینام 22  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030258000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   20MK400 لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هب  ندادرثا  بیترت  تهج  هبو  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادمرد  یتساوخرد  روتینام  ءاهب  مالعتسا  گرب  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  اددجم  لیمکتزا  سپ  یتسیاب 
الاک  لیوحترا  سپ  یدقن  باسح  هیوست 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسراو  لیوحت  هنیزه 

9185914711 یتسپ :  دک  مایخ 33 ،  شبن  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37006120-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37645339-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6091105( دشابیم هباشم  دکناریا   ) ناریا تخاس  چنیا  روتینام 22  هحفص 37)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6090833 مرن  سنسیال  اب  یزکرم  هخسن  یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  مالعتسا 
تیریدم

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) ناریا ناریا تخاس   تخاس چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 37 ھحفص 37 
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