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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 یدید     1515 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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4040))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم هبنشجنپعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6115289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  هزوم  یناسر  عالطا  عماج  لاتروپ  صوصخ  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دوخ  یتاعالطا  کناب  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  ناهفصا   ، یرادرهش اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا ، لاسرا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ6114928 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هحفص 6)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعطاقت6115251 دنمشوه  لرتنک  یاهمتسیس  هحفص 9)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هزوم هزوم یناسر   یناسر عالطا   عالطا عماج   عماج لاتروپ   لاتروپ صوصخ   صوصخ ردرد   طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114928 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاورپ  تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاورپ تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  دابآرهم خ  هاگدورف   ، 1387835183 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02-14011012 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواپ کار  یایحا  یزاسزاب و  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.100.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81718113 :: نفلت :: tenders.nak-mci.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

زاورپ زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنک   لوسنک وو   گنیچیئوس   گنیچیئوس هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 22

رواپ رواپ کار   کار یایحا   یایحا وو   یزاسزاب   یزاسزاب تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا 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 46 ھحفص 6 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096334000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مکی  هاگشیالاپ  ناربراک  ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

مکی هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/21هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ هژیو  سدق   :: عبنم ات 1401/10/27عبنم تاکاپ  لیوحت  خیرات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115150 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/28دکدک   تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  هصقانم  دانسا  هب  مضنم  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  ار  تت  لباک  لیوحت  ربارب  رد  هژنار  میسو  راهم  نودب  ییاوه  لباک  عاونا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  رازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دا  یرازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  تیریدم  نامتخاس  یوضر -  ناسارخ  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

تباث 2000 نفلت   - 38118513 :: نفلت :: https://kv.tci.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

هاگشیالاپ هاگشیالاپ ناربراک   ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ICTICT یاه   یاه هکبش   هکبش وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 44

تتتت لباک   لباک لیوحت   لیوحت ربارب   ربارب ردرد   هژنار   هژنار میسو   میسو راهم   راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه لباک   لباک عاونا   عاونا 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 46 ھحفص 7 
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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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-گ-22 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  ، راذگاو طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب   GPFD تراک  mcud  ) تراک  mcud تراک  pwc تراک  - t 5608 olt hawei یساش  ) تازیهجت نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت سردآنفلت هب  ناتسلگ  هقطنم  تارباخم  تیاس  ای  :: www.tci.ir و  تیاسبو تیاسبو
www.go.tci.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2  / :: 1401/4م یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sso-tehran.tci.ir :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14:30  زا  لبق   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115296 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکنرت لایرتم  نیمات  هارمه  هب  سدق  رهش  یادهش  تارباخم  زکرم  ینادیم  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  حجردنم  لایر   1200000 هنیزه :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2/500/000/000 نیمضت : 

هناخریبد دحاو  لوا  هقبط  نارهت -  ذهقطنم 4  تارباخم  لک  هراا  کدوک -  کراپ  نادیم  یلامش  علض  ابیز -  رهش  نادیم  هب  هدیسرن  یناشاک -  هلا  تیآ  نارهت -   :: 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

زاورپ6114928 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هحفص 6)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

GPFDGPFD  تراک تراک   mcudmcud  ) ) تراک تراک   mcudmcud  تراک تراک   pwcpwc تراک   تراک  -  - t 5608 olt haweit 5608 olt hawei یساش   یساش  ) ) تازیهجت تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 66

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم ینادیم   ینادیم هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن 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 46 ھحفص 8 
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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

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

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/15هرامش زا   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزیرهش تاعطاقت  دنمشوه  لرتنک  یاهمتسیس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   400/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  دیرخ  غلبم 

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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

تاعطاقت6115251 دنمشوه  لرتنک  یاهمتسیس  هحفص 9)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعطاقت تاعطاقت دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 46 ھحفص 9 
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نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخاشرس قیرط  زا  هفرط  ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  شورف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
10001522 هرامش

1101094566000092 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22756988-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003120 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  یزاس  کچوک  ناکما  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/10/23 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفارد  دات و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  تیولوا 2 - رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتم ینتم مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد تهج   تهج هوبنا ، ، هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم شورف   شورف ناونع : : ناونع 99

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط امن   امن بطق   بطق ضیوعن   ضیوعن وو   هنانیهاوگ   هنانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 46 ھحفص 10 
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ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لاوریاف  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020012000007 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  لاو  ریاف  بصنو  نیماتو  هیهت  - 

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

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

یتسویپ تسیل  قبط  لاو  ریاف  بصنو  نیماتو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف نیمات   نیمات 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 46 ھحفص 11 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم سنسیال  اب  سا  ید  وا  لادوم و  لیلحت  یارب  یرازفا  مرن  ( MESCOPE SOFTWARE (ODS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000528 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیما  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون   CD عون  EMS Software License رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

نیما یرون  تاطابترا  یروانف 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  اضاقتملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  یلیمکت و  تاعالطا  لیاف  هب  امتح 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم سنسیال   سنسیال اباب   ساسا   یدید   واوا   وو   لادوم   لادوم لیلحت   لیلحت یارب   یارب یرازفا   یرازفا مرن   مرن ( ( MESCOPE SOFTWARE (ODSMESCOPE SOFTWARE (ODS 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 46 ھحفص 12 
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یارب  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  اب  یزکرم ) هخسن  یکشزپ (  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاخلخ ینیمخ  ماما 

1101030036000030 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 : 
1401/10/26 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 : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  رد  تکرش  کرادم  یرازگراب  دوب  دهاوخ  مالعتسا  هدن  رب  هدهعرب  هریغو  لمح  هیارک  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

تازیهجت تازیهجت 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 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 46 ھحفص 13 
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ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  متسیس  ینابیتشپو  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020012000008 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  متسیس  ینابیتشپو  یناسرزورب  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دحاو  30 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناتسرهش  یموب  هدننک  نیم  ات  یتسویپ  تسیل  قبط  متسیس  ینابیتشپو  یناسرزورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدید6115285 هناماس  تحت  اهوربالضاف  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدک  یرتموئدیو ، تایلمع  یارجا 
ناب

هحفص 14) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط متسیس   متسیس ینابیتشپو   ینابیتشپو یناسرزورب   یناسرزورب 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 46 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c2pvu7ejq887w?user=37505&ntc=6115252
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115252?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا دروآرب و  لودج  ، تامدخ حرش  قبط  نارهت  رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحم  رد  یرتموئدیو  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101093763000091 زاین :  هرامش 
نارهترهش هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

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

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

مدع تروصرد.دنیامن  یراذگرابواضمارهم  همزال  یاهزوجم  هارمهب  ار  اهتسویپ  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لماش  مالعتسادانسا  لک  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگیم دودرم  طورشمداهنشیپ ، ای  تمیق و  داهنشیپ  مرفرد  هدش  جرد  تمیق  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  تریاغمای  لماک و  یراذگراب 

1445843611 یتسپ :  دک  نارهترهش ،  هقطنم 3 بالضافو  با  تکرش  رهم - شرا  لوا  دمحا - لا  لالج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88260075-021  ، 88485242-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88260075-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتموئدیو یرتموئدیو تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 46 ھحفص 15 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIBRATION MONITORING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001128 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  یمامت 
061-53183339: نفلت

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIBRATION MONITORINGVIBRATION MONITORING 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 46 ھحفص 16 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتاف یس  لا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000427 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
FBS-60MB R2-AC - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  رکذ  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6115285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناب هدید  هناماس  تحت  اهوربالضاف  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدک  یرتموئدیو ، تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001145000146 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بالضاف سیورس :  مان 

یرتموئدیو 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تمیق و  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  هب  طوبرم  تاعالطا  نینچمه  تمیق  مالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

کتاف کتاف یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 1717

ناب ناب هدید   هدید هناماس   هناماس تحت   تحت اهوربالضاف   اهوربالضاف یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   بویع   بویع یراذگدک   یراذگدک یرتموئدیو ، ، یرتموئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 46 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/urth52y3u59w3?user=37505&ntc=6115186
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115186?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ysmg7a7hqtk5d?user=37505&ntc=6115285
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115285?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد دیلوت  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قیرح  نالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050278000004 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یلخاد دیلوت   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قیرح  نالعا  هاگتسد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  ینف  یبایزرا  روظنم  هب  یداهنشیپ  یالاک  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت هرامش 

09113520783
یشیرق سدنهم 

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حظس  رد  ییاوه  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

76/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاناک یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حظس   حظس ردرد   ییاوه   ییاوه یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2020

یلاناک یلاناک یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/98 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  زاف 8  یاه   BTS هدنامیقاب 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

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا رابنا  ات  لمح  هنیزه   - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تساوخرد  لیاف  قبط  هاگتسد  کی  C9200L تروپ چیئوس 48  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنک  نیمات  هدهع  هب  لک 

1101001159000207 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SRW248G4 لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگ ره  تروص  رد.دشاب  یم  یروانف  هرادا  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  دیسر  زا  سپ  زور  رثکادح 40  باسح  هیوست.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یزیزع  سدنهم  یاقآ  نفلت 09136598005 هرامش  اب  لاوس 

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس   88 زاف   زاف یاه   یاه   BTSBTS هدنامیقاب   هدنامیقاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

هرادا هرادا رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   C9200LC9200L تروپ   تروپ   4848 چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنک   هدنک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لکلک  

2323
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  ینف و  تاصخشم  مالعتسا ، دانسا  حرش  هب  سنیال  هارمه  هب   FAZ-300 لدم  FORTI ANALAYZER دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000047 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTI ANALAYZER یتراجت مان   FAZ-300F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

بونج
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد یاهزوجم  یراک و  هموزر  روتکاف ، شیپ  یراذگراب  هب  تبسن  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مادقا 

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم مالعتسا ، ، مالعتسا دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   سنیال   سنیال هارمه   هارمه هبهب     FAZ-300FAZ-300 لدم   لدم   FORTI  ANALAYZERFORTI  ANALAYZER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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تیالو ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب تیفیک  اب  یتکرش  دروک  چپ  رس  ود   cat6 دنارگل یرتم  هکبش 10  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
dgs-1008a لدم هدش  جرد  دکناریا  قبط   gig 1000 چیئوس

1101095549000565 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 لدم  PVC شکور سنج   m 10 لوط  UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1008A لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  الاک -  لاسرا  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

اااااافطل کمایپ  یگنهامه  تهج   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  -  - UTPUTP  دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2525
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001512 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلامک نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   GABOL یتراجت مان  لدم 2012  پات  پل  هنایار  فیک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AH125 لدم  GB 4 تیفرظ هداس  یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AU581 لدم  GB 4 تیفرظ یبآ  یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

/ دنشابیم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرومم یرومم شلف   شلف لانرتنیا -  -  لانرتنیا هکبش   هکبش تراک   تراک  - - پات پات پلپل   هنایار   هنایار فیک   فیک ناونع : : ناونع 2626
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیب هرد  هاگتسیا  هکبش  قرب  لباک  ضیوعت  هیهت و  لاناک و  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002202 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ندیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  همان  راهظا  همیب و  باسح  اصافم  شورف ، زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سام  یرباص 09131266992  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا 

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

33344701-031  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروآرب6114962 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 24) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

و6114991 دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع  چیئوس )

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6115162 تسیل  قبط  لاوریاف  هحفص 9)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش قرب   قرب لباک   لباک ضیوعت   ضیوعت وو   هیهت   هیهت وو   لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 46 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/glgwewqgdd96d?user=37505&ntc=6115280
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآرب  قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000076 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   F40VA2605000000 لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   Vess A2600 زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ یاهدمآ  شیپ  مالعتسا ،) تیهام  رد  رغت  ) دانسا رد  تارغت  ددرگ ، عفترم  مالعتسا  عوضوم  تامدخ  ای  الاک و  هب  زاین  اهتمیق ، ندوب  الاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک تکرش  هس  لقادح  روضح  مدع  ینابت ، رب  ینبم  نویسیمک  صیخشت  فراعتم ،

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلال یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا هزوح  حطس  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005594000011 زاین :  هرامش 

یلال یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یلال رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یملزلا  اهب  زیلانآ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  نامیپ  یصوصخ  طیارش 

6333111311 یتسپ :  دک  رهش ،  یدورو  یلال  یلال ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294616-0614  ، 43295836-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43295836-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دروآرب   دروآرب قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس تیریدم   تیریدم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 46 ھحفص 25 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراظن هناماس  یزادناهار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یارجا  رب  تراظن  عماج و  نلپ  یحارط  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  نایسراپ - یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  یریوصت 

1101003007000429 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن هناماس  یزادناهار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یارجا  رب  تراظن  عماج و  نلپ  یحارط  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  نایسراپ - یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  یریوصت 

ددرگ جرد  لایر  تروصب  غلبم 

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

88667619-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: 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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   عماج   عماج نلپ   نلپ یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 46 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/62c6h8ee862sw?user=37505&ntc=6115288
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نارهت هبعش 25  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک تومیر  (2  ) اب ینهآ  لیر  عبرم  رتم   14 یبیرقتژارتم هب  دیفس  یقرب  کیتاموتا  راد  سا  یپ  وی  هرکرک  برد  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروضح دیدزاب  انمض  هرادجود  هغیت 

1101090387000041 زاین :  هرامش 
نارهت جنپ  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یوسوم یبتجم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  یوسوم  یبتجم  دیس  هدنزاس  عجرم   MIS1400 لدم  6x6 m زیاس یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادجود هغیت  لرتنک  تومیر  (2  ) اب ینهآ  لیر  عبرم  رتم   14 یبیرقتژارتم هب  دیفس  یقرب  کیتاموتا  راد  سا  یپ  وی  هرکرک  برد  بصنو  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ ماجنا  هرکرک  لماک  بصن  ابو  دوش  یراذگ  راب  روتکاف  شیپ  امتح  انمضدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یروضح  دیدزاب  انمض 

1998843111 یتسپ :  دک  شبن 11 ،  یرادرهش  راولب  ورس  راولب  دابا  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22117971-021  ، 22374704-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22365975-021 :: 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

لرتنک لرتنک تومیر   تومیر (( 22  ) ) اباب ینهآ   ینهآ لیر   لیر عبرم   عبرم رتم   رتم   1414 یبیرقتژارتم یبیرقتژارتم هبهب   دیفس   دیفس یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا راد   راد ساسا   یپیپ   ویوی   هرکرک   هرکرک برد   برد بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
یروضح یروضح دیدزاب   دیدزاب انمض   انمض هرادجود   هرادجود هغیت   هغیت

3131

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

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

زا 46 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ljvfy5p5k9wga?user=37505&ntc=6114995
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114995?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000233 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / دشاب کینوی  کرام  طقف   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   / دشاب یم  رتم  دودح 5.30 هشیش  ژارتمو  تل  برد 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک یریگ  هزادنا  قیقد  یتسیاب  هدنرب  هدننک  تکرش  / .دشاب یم  هدنشورف  اب  لمحو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن   / دشاب یم  یلام  روما  لوسم  دهعت 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کین کین ویوی   کرام   کرام تیروکس   تیروکس یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 3232

یرازگراب یرازگراب وو   لیمکت   لیمکت مدع   مدع چیئوس ) ) چیئوس وو   دراه ، ، دراه تلوب ، ، تلوب وو   ماد   ماد نیبرود   نیبرود زاس ، ، زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   داهنشیپ   داهنشیپ دردر   هبهب   رجنم   رجنم تسویپ ، ، تسویپ تادنتسم   تادنتسم

3333
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( چیئوس و  دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع 

1101005211000018 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-1604H3 لدم تروپ  باه 20  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-2408 H4 لدم  POE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   IP/A-B550-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  تلوب 5  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   WD هدنزاس عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   6TB WD60PURX لدم  TB 6 تیفرظ هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   IP/A-D530-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  ماد 5  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   NVR-3221A-H2 لدم هلاناک  هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هوژپ هدنیآ  نانیرفآ  نما  هدننک  هضرع 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیوش یم  فذح  ناگدنهد  داهنشیپ  تسیل  زا  رابتعا و  دقاف  داهنشیپ  داتس ، هناماس  رد  یتسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع  لیمکت و  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  داهنشیپ  یتسویپ  مرف  رد  جردنم  یاهالاک  کالم  رایعم و  داتس ، هناماس  رد  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب 

6155635184 یتسپ :  دک  یبرغ ،  نیدحوم  نابایخ  شبن  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339204-061  ، 33361250-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332425-061 :: 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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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000168 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا رظن  دروم  تسویپ  دراوم  قباطم  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  بسک  زوجم  اتفا و  هناورپ 

دوش همیمض  یقوقح  تادنتسم  روتکاف و  شیپ 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: 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

دروآرب6114962 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 24) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناماس6115288 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یارجا  رب  تراظن  عماج و  نلپ  یحارط  تامدخ  ماجنا 
یریوصت تراظن 

هحفص 24) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتینما یتینما یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000081 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 24 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 
هتسب 30,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 22 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 
هتسب 30,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
تشادهب ماگمه  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   VACCESS یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   g 26 زیاس دک 10582  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38653885-051  ، 38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ6114981 هحفص 30)تکویژنآ  )  accessaccess

(( 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

و6114991 دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع  چیئوس )

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یکشزپ یکشزپ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 46 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nh9bkgcf8bksw?user=37505&ntc=6114981
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح6115286 نالعا  هحفص 18)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

stransmiter model abt:series (: ریگدزد یرتم ( دص  یتکرح  میب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000388 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   K3222 لدم ریگدزد  متسیس  هعطق  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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

ریگدزد6115122 متسیس  هعطق  هحفص 32)زاسراکشآ  ریگدزد  ( ریگدزد

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس هعطق   هعطق زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 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 46 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f2d45gfcndfyq?user=37505&ntc=6115122
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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  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروآرب6114962 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 24) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

و6114991 دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع  چیئوس )

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6115006 یاه  متسیس  بصن  هحفص 28)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 46 ھحفص 33 
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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 دادعت  33   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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم زاین  دروم  یناگداپ  عون  زاو  یزلف  سنجزا  یرنفو  یبط  کشت  هارمهب  باوخ  تختددع  6 .دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب 

1101091319000152 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

باوخشوخ یرسالاب  نودب   cm 2/5 عافترا  200x160 cm سکاب هرفن  ود  باوخ  تخت  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 نفلتاب لاوس  هنوگره  تهج   :: 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

دروآرب6114962 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 24) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

و6114991 دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع  چیئوس )

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرنفو6115195 یبط  کشت  هارمهب  باوخ  هحفص 34)تخت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یرنفو یرنفو یبط   یبط کشت   کشت هارمهب   هارمهب باوخ   باوخ تخت   تخت 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 46 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R 6 روسرپمکاب رورس  قاتا  تهج  درس  تلیپسا 24000  رلوک  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005489000017 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عوبطم هیوهت  یزاگ و  رلوک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نابایخ گنهرف  نادیم  تشر  رد  عقاو  نامرد  تیریدم  لحمرد  الاک  - تسا یمازلا  لوصحم  یتناراگو  تلیپسا  رلوک  لدم  دیق  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه.دریگ  یم  ماجنا  نامزاس  سانشراک  داتزا  سپ  روتکاف  تخادرپ.ددرگ  یم  تفایرد  ناشن  شتآ 

4476941937 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  - یزرواشک داهج  نامزاس  یوربور  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340869-013  ، 3338941-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339537-013 :: 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

6114938R 6 روسرپمکاب رورس  قاتا  تهج  درس  تلیپسا 24000  رلوک  هاگتسد  هحفص 35)دیرخ 1  رورس  ( رورس

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

دروآرب6114962 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 24) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R 6R 6 روسرپمکاب   روسرپمکاب رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج درس   درس   2400024000 تلیپسا   تلیپسا رلوک   رلوک هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

تنیموک تنیموک زوه   زوه ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985008113 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبطروسنس  ددع  هارمهب 3  CRX1000 لدم لسکورک  تیلپ  رفسف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000064 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   CRUXELL هدنزاس عجرم   CRUXELL یتراجت مان   crx-1000 لدم یتنگم  یکشزپنادند  یفارگویدار  روسنس  الاک :  مان 

نامرد ریوصت  وترپ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم یگدنیامن و  همان  روتکاف و  شیپ  هیارا  ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  دکناریا  قبط  طقف  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هجو 4  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم  هدنرب  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  یراذگراب  هناماس  رد  الاک  هیارا  تیلاعف و 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیموک6114905 هحفص 35)زوه  روسنس  ( روسنس

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

لسکورک6115043 تیلپ  رفسف  هاگتسد  کی  هحفص 35)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

لسکورک لسکورک تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.دشابیم هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد 4) دادعت  POE یژولونکت هب  زهجم.تروپ  2960X-48-FPSL)-48) وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگابدصاترفص  لمح 

1101001621000297 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ینفدحاودات هبدیابالاک.دشابیم  هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد 4) دادعت  POE یژولونکت هب  زهجم.تروپ  2960X-48-FPSL)-48) وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحتزادعب یراکزور  60 تخادرپ.تسیمازلاروتکاف شیپ.دشاب  طبترم  تساوخردابدیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.دسرب 

یدمحم 09128988276 سامت.دشابیمالاک

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ6114928 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هحفص 6)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دک6114930 ناریا  - تسویپ تساوخرد  لیاف  قبط  هاگتسد  کی  C9200L تروپ چیئوس 48  دیرخ 
.دشاب یم  هدنک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه   - تسا هباشم 

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

و6114991 دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع  چیئوس )

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6114998POE یژولونکت هب  زهجم.تروپ  2960X-48-FPSL)-48) وکسیس چیئوس 
هدهع هب  یتناراگابدصاترفص  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد 4) دادعت

.دشابیم هدنشورف 

هحفص 37) چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6115159 هکبش 8  اتید  چیئوس   - UTP دروک چپ  هکبش  هحفص 18)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

لمح لمح هنیزه.دشابیم   هنیزه.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا (.(. هاگتسد هاگتسد 44)) دادعت دادعت   POEPOE  یژولونکت یژولونکت هبهب   زهجم.تروپ   زهجم.تروپ 29602960 X-48-FPSL) -48X-48-FPSL) -48 )) وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   یتناراگابدصاترفص   یتناراگابدصاترفص

4141
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا یمازلا  دیدزاب   ) تساوخرد قباطم  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  متیسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000450 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MK600 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز هلادبع  یاقآ   09122305770

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: 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

و6114991 دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع  چیئوس )

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6115170 یتوص و  سنارفنک  هحفص 39)متیسیس  توص  ( توص

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

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص سنارفنک   سنارفنک متیسیس   متیسیس ناونع : : ناونع 4242
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  لودج  ینف و  تاصخشم  قباطم  سیپ  روتیناماب و  کوشورتکلا  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب

1101096446000257 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   RELIVE DM5 لدم رامیب  ایحا  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیم دیئات   دیئات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ لودج   لودج وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم سیپ   سیپ وو   روتیناماب   روتیناماب کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع
 .(  .( دشاب دشاب

4343

فرصمرابکی فرصمرابکی دازون   دازون سکیف   سکیف یجرس.یناتسرامیب   یجرس.یناتسرامیب یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 46 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vap8xssrtdnte?user=37505&ntc=6115016
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115016?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دوش هداد  خساپ  تساوخرد  تاحیضوت  قبط.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000105 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  یددع  ییاوقم 2  هبعج  فرصمرابکی  دازون  سکیف  یجرس  الاک :  مان 

هبعج 250 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 400  نتراک   m 1/5 زیاس یکشزپ  دربراک  یکیتسالپ  فرصمرابکی  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 
حارج یماوق  بط  زیهجت  هدننک 

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

هدیکرا لگ  یتشادهب  یکشزپ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  انیهب  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x275 cm یدپوترا فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 
ناسارخ

ددع 1,008 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رهم نیعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  رهم  نیعم  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   70x12 cm زیاس یبوچ  یسناژروا  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 
ناسارخ

ددع 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
نتراک 6 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  کپ  یو  هتسب   TOO4 لدم روتاگیرا  وشتسش  تس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  نتراک   in 0/3 زیاس یکشزپ  دربراک  فرصمرابکی  یکیتسالپ  نشکاس  بویت  الاک :  مان 
حارج یماوق  بط  زیهجت 

نتراک 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

Intco یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 50  لیوف  هتسب   mm 55 زیاس هنیس  هسفق  هب  بلق  روتینام  هاگتسد  میس  لاصتا  دربراک   solid لژ دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 24 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نلیپورپ  یلپ  سنج  لافطا  فرصم  رابکی  رای  مسآ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
فرصم رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 10  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساب ادیکا.دوش  هداد  خساپ  دیاب  مالقا  یمامت.دشاب  یم  دکناریا  دادعت  قبط  مالقا  رادقم.دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  : دیکات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09910882291 سامت هرامش.دینک  هاگن  تمیق  رابتعا  خیرات  هب.هدننک  نیمات  اب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه.دوشن  هداد  یتساوخرد  هب  صقان 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوما 2973300655 هرامش  هب  رافح  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008136 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا یفرصم  یاهالاک  تخاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080-0613414390 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رافح رافح روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4545

یبیب لالا   ساسا   یدید   یایا   مدوم   مدوم یرادا -  -  یرادا وو   یگناخ   یگناخ دربراک   دربراک یهار   یهار هسهس   قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم هنایار -  -  هنایار سوام   سوام وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
سوم سوم یچم   یچم دپدپ   هدش - - هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک  -  - VGAVGA  رتیلپسا رتیلپسا میس - - میس

4646
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تسویپ 09375737143 تسیل  قبط  یزاسوراد  رتویپماک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093971000004 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یرفص نیما  هدننک  هضرع  عجرم   RAPOO یتراجت مان  لدم 3800  هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

کیرتکلا انیدآ  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   v 220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش   A27 لدم یرادا  یگناخ و  دربراک  یهار  هس  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
یدابآرهم عراز  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   WVG لدم  VGA رتیلپسا الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

اتنپس متسیس  اهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS یتراجت مان   MIDDLE TOWER لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR2 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لطاب  امش  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک  مادقا  یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ددرگ  هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  تمه -  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702030-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هناماس  رد  هدننک  نیمات  یگدامآ  مالعا  زا  لبق   it دات مرف  دشابیم /  ( 1401/12/27  ) هیوست دشابیم / هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09128225220 تهج  دشابیم /

1101030708000590 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تهج دشابیم / یمازلا  هناماس  رد  هدننک  نیمات  یگدامآ  مالعا  زا  لبق   it دات مرف  دشابیم /  ( 1401/12/27  ) هیوست دشابیم / هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تساوخرد  هب  لیاف  دامرفب / سامت  هرامش 09128225220  اب  یگنهامه 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732441-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

ناریا6115016 تسویپ (  لودج  ینف و  تاصخشم  قباطم  سیپ  روتیناماب و  کوشورتکلا  هاگتسد   5
 .( دشاب یم  دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک 

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

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

فرصمرابکی6115035 دازون  سکیف  یجرس.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  هحفص 39)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رافح6115099 روتینام  هحفص 39)ریمعت  روتینام  ( روتینام

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

یگناخ و6115172 دربراک  یهار  هس  قرب  ظفاحم  هنایار -  سوام  دیلک و  هحفص  تس  هنایار -  روتینام 
هنایار سیک   - HDMI 1.4V لباک  - VGA رتیلپسا میس - یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  یرادا - 

سوم یچم  دپ  هدش - لبمسا  لماک 

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

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

هحفص 39)روتینام6115181 روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 4747
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

و6114991 دراه ، تلوب ، ماد و  نیبرود  زاس ، هریخذ  هاگتسد   ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع  چیئوس )

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسویپ6115101 تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  هحفص 9)تست و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6115167 سا  ید  وا  لادوم و  لیلحت  یارب  یرازفا  مرن  ( MESCOPE SOFTWARE (ODS
ربتعم سنسیال 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم6115183 رازفا  مرن  سنسیال  اب  یزکرم ) هخسن  یکشزپ (  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ 
تازیهجت

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروآرب6114962 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 24) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هیاپ و ...  روتکژورپ و  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000451 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز هلادبع  یاقآ   09122305770

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

تساوخرد6115008 قباطم  هیاپ و ...  روتکژورپ و  هحفص 46)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبرم6114995 رتم   14 یبیرقتژارتم هب  دیفس  یقرب  کیتاموتا  راد  سا  یپ  وی  هرکرک  برد  بصنو  تخاس 
یروضح دیدزاب  انمض  هرادجود  هغیت  لرتنک  تومیر  (2  ) اب ینهآ  لیر 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 26) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ...  ...  هیاپ   هیاپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 46 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lueqb2umhuct2?user=37505&ntc=6115008
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115008?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 11 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)

