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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

140 1140 1 یدید   هبنش  2727   هبنش هسهس   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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4343))

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

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

زا 58 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 26

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

( 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  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 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 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/65 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رارقتسا هرواشم و  شیارگ  رد  اتفا  یهاوگ  تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هتشر  رد  لقادح 3  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  تاطابترا  تاعالطا و  تینما  یاهدرادناتسا 

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/39/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152494 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه ناتسرهش   gis یارجا یناکم و  هدداد  هاگیاپ  داجیا  یفیصوت  تاعلطا  تبث  تلیبزا  میسرت  یرادرب  هشقن  تاعالطا  تشادرب  یحارط  زاب  جیکپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیله  رهش و  هرد  هردب  مالیا 

لایر  24/549/383/422 دروارب :

یمیوقت  زور   730  : هژورپ یارجا  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  غلبم 4/000/000  هب  نامیپ  یاه  هچباتک  ریثکت  پاچ و  هنیزه 

زاجم تیفرظ  هبتر و  لقادح  اب   gis هتشر رد  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هرواشم  تیحالص  یهاوگ  متشاد 

رایرهش داتسا  نابایخ  شبن  یراکرمیعت  راولب  رون -  مایپ  هار  راهچ  مالیا -   :: سردآ سردآ

2235824-0843 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir WWW.Shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.ilam-nigc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11

gisgis یارجا   یارجا وو   یناکم   یناکم هدداد   هدداد هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا یفیصوت   یفیصوت تاعلطا   تاعلطا تبث   تبث تلیبزا   تلیبزا میسرت   میسرت یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یحارط   یحارط زاب   زاب جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003101000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152922 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

.دادرارق  سیون  شیپ  رد  یمالعا  تامدخ  حرش  اب 
یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

.دادرارق سیون  شیپ  رد  یمالعا  تامدخ  حرش  اب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 191 - متشه ناتسراگن  زا  رتالاب  - نارادساپ نابایخ  - نارهت  ، 1664647111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهزاین یاهزاین اباب   قباطم   قباطم یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس یگژیو   یگژیو یاراد   یاراد یرازفا   یرازفا مرن   مرن هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) عماج عماج متسیس   متسیس کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هصقانم هصقانم دانسا   دانسا ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم وو   نامزاس   نامزاس نیا   نیا
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152944 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش  ناجیابرذآ  زکرم  یزاس  نما  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یقرش ناجیابرذآ  زکرم  یزاس  نما  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,150,000,000 نیمضت :  غلبم 

دشابیم  یمازلا   maine frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  هبتر 5  ندوب  اراد  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلودریغ یمومع  نامزاس  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ شزومآ و  یزادنا ،  هار  یزاس ،  هدایپ  بصن ،  هارمه  هب  یرازفا  مرن  هچراپکی  عماج  متسیس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

22843768 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ویارد6152646 لاتیجید و  مرن  زادنا  هار  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ناجیابرذآ ناجیابرذآ زکرم   زکرم یزاس   یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار یزاس ،  ،  یزاس هدایپ   هدایپ بصن ،  ،  بصن هارمه   هارمه هبهب   یرازفا   یرازفا مرن   مرن هچراپکی   هچراپکی عماج   عماج متسیس   متسیس کیکی   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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون ( 1  ) دیدجت  ) یفیک یبایزرا  اب  مأوت  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/10/27 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناوج  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152646 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد لاتیجید و  مرن  زادنا  هار  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور لیوحت 45  تدم 

 - لایر نیمضت 1,140,500,000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک  ...ا  تیآ  نابایخ  دزی  رهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم  یناشن  هب  یرادا  تاعاس  رد  تفایرد :   :: سردآ سردآ

03531643249 :: نفلت :: www.abfayazd.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001093733000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152935 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب  لاحمراهچ و  ینویزیولت  نویساموتا  تخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرایتخب لاحمراهچ و  ینویزیولت  نویساموتا  تخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,137,500,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

ویارد ویارد وو   لاتیجید   لاتیجید مرن   مرن زادنا   زادنا هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

ینویزیولت ینویزیولت نویساموتا   نویساموتا تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152516 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدارفنا  ینمیا و  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شکتسد ددع  مالقا 200  تسیل  یتایلمع  دنبرمک  ددع –  یتایلمع 200  تکروا  تفج -  یتایلمع 200  شفک  تسد -   200 راولش )  نهاریپ و  یتایلمع )  سابل 

یزابرس وشات  لیب  هاگتسد  تازیهجت 100  اب  یرتیل  تازیهجت 70  لمح  یتشپ  هلوک  هاگتسد  رتلیف 100  هارمه  هب  یسفنت  کسام  تسد  کنیع 100  ددع  یتایلمع 100 
هاگتسد قیرح 50  ءافطا  هلوک - هاگتسد   200

لایر دروارب 12/250/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/225/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبرغ ناجیابرذا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  ایبنالا  متاخ  هارگرزب  هیمورا   :: سردآ سردآ

8-04432775005-32232113-02141934 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس دالوف  سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6152910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقتسم ایحا  هعومجم  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1.750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

اهدادرارق روما  راوزبس  دالوف  سراپ  هناخراک  نیارفسا  هداج  رتمولیک 50  راوزبس   :: سردآ سردآ

05144024432 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدارفنا یدارفنا وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

میقتسم میقتسم ایحا   ایحا هعومجم   هعومجم قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 58 ھحفص 9 
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( اسیریا  ) نویساموتا اه و  متسیس  یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010747 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  وکسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  یتسپدک 8163814591  اسیریا  تکرش  کالپ 5  یتیاده  دیهش  هچوک  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

یلخاد 4376  03136660730 :: نفلت :: www.irisaco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

olt5608t ددع دیرخ 8  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

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

olt5608tolt5608t ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ 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 58 ھحفص 10 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kj.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152515 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق حرطهب  مضنم  طیارش  قبط  دنجریب  یوسوم  یضارا   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 124 قاتا  یبونج  ناسارخ  هقطنم  تارباخم  نازابناج -  نادیم  نارادساپ  راولب   :: سردآ سردآ

056  - 32424000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

056  - 32424004 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153175 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب  ناتسیس و  زکرم  تردق  مک  یاه  هاگتسیا  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناتسچولب ناتسیس و  زکرم  تردق  مک  یاه  هاگتسیا  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,150,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تارباخم6152914 هکبش و  ییانشور ، یتراظن ، یتظافح ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، یحارط
تکرش ناتا  لاصحتسا  حرط   CCTV یلخاد و

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناجیابرذآ6152944 زکرم  یزاس  نما  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یضارا یضارا   FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

تردق تردق مکمک   یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات 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 58 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یرادواگ6153174 یتراظن  هژورپ  یارجا  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارهت ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش تفایرد  مان و  تبث  ینامز  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/04 تعاس 12:00  ات  یهگآ  جرد  خیرات  زا 

یگدنزاس  :: عبنم :1401/11/18عبنم خروم تعاس 08:00   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152786 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/18دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10:00   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  هژورپ  دیدجت  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 93.755.286.921  دروآرب  مق -  نارهت -  میدق  هداج  مود  دناب  یسرجوین  لیردراگ و  یشک  طخ  یکیفارت  مئالع  ییارجا  تایلمع  هصقانم  دیدجت  - 

لایر نیمضت 4.687.764.346   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هرامش 1  نامتخاس  کالپ 80  یرتنالک   ، نابایخ ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 2206  88921505 :: 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

یسرجوین یسرجوین وو   لیردراگ   لیردراگ یشک   یشک طخطخ   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع 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 58 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vfwyanly9w4cw?user=37505&ntc=6152786
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6152786?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

دنهس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005650000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152969 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس  رهش  رباعم  یماسا  یامنهار  یاهولبات  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  دنهس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  تلود  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق  عبات  هد و  وب  دازآ  مومع  یارب  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

یدقن هجو  زیراو  تهج  زیربت  هاگشیالاپ  هار  هس  هبعش  رهش  کناب  دزن  یابش 750610000000000390100  هرامش  هب  باسح 100390100 هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
زا لبق  دیسر  ذخا  یرادرهش و  هناخریبد  هب  هناماس  رد  یراذگراب  زا  سپ  همانتنامض  لصا  هئارا  هب  فظوم  هاگدننک  تکرش  .دشاب (  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

دنشاب  یم  تاکاپ  ییاشگزاب 
14:00 تعاس : 1401/12/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس یرادرهش  نادیم  ود -  زاف  دنهس -  دیدج  رهش  یقرش  - ناجیابرذآ   ، 5331736357 یتسپ :  دک  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یرادا

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000155 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 13  ات  خیرات 1401/10/27  زا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لیبدرا هعسوت   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153031 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش رهش  رد  تعرس  تافلخت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 60.000.000.000  اب 

یاراد .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  هدرپس 3.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  طبترم  شیارگ  اب  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش رباعم   رباعم یماسا   یماسا یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

رهش رهش ردرد   تعرس   تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم موس   موس زاف   زاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 58 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c8dc5qpaq8jre?user=37505&ntc=6152969
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6152969?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4e4avehdlwxac?user=37505&ntc=6153031
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6153031?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

راکنامیپ ییاسانش  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/28 وهرامش هبنشراهچ  یاهزور  رد   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/01 هبنش 

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

6152914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

هقبط 3 کالپ 346  یقرش  دامادریم  راولب  سردم  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  تکرش  نیا  یزکرم  رتفد  هب  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تهج  یرادا  تاعاس  رد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  تیریدم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091319000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152966 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا ) ، میرک طابر  ، نیمارو ، نارهتولیس ) نارهت ناتسارد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشمالسا ) ، میرک طابر  ، نیمارو ، نارهتولیس ) نارهت ناتسارد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,940,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,747,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم لیوحت  طیارش  گربرد  هدش  نعت  نامزرد  یکیزیف  تروصب  تسیاب  یم  هناماسرد  یراذگرابرب  هوالع  هصقانمرد  تکرش  هدرپس  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگراذگ 
14:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداز هلادسادیهش  یولیس  یزاس  تیچ  هارراهچ  بونج  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت   ، 1813766413 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاصحتسا لاصحتسا حرط   حرط   CCTVCCTV  وو یلخاد   یلخاد تارباخم   تارباخم وو   هکبش   هکبش ییانشور ، ، ییانشور یتراظن ، ، یتراظن یتظافح ، ، یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع
تکرش تکرش ناتا   ناتا

1717

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنودیرخ   بصنودیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 58 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b3m6vfjplxg52?user=37505&ntc=6152914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6152914?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7yygst392xp3d?user=37505&ntc=6152966
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6152966?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زا یگدنیامن  هب  نارهت  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/2 یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش لوا  رشن  زا  نایضاقتم  هب  دانسا  لیوحت   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور 1401/11/16 تعاس 14  ات  دانسا  تفایرد  زور 1401/11/3 -  تدم 7  هب 

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153124 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  تروصب  لایر  نیمضت 1/747/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( نارهت یولیس  هداز (  ..ادسا  دیهش  یولیس  یزاس  تسیچ  هارراهچ  یئاجر  دیهش  نابایخ  نارهت -  یناشن  هب  یزکرم  رتفد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایحم تشوگ  ریش و  عمتجم  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یهگآ  پاچ  خیرات  زا   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153174 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رثوک  دحاو  یرادواگ  هژورپ  گنیروتینام  هتسبرادم و  نیبرود  یتراظن  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتراظن تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  دیرخ  فلا ) - 

تکرش  رظن  دروم  لحم  رد  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن  هژورپ و  یارجا  ب ) - 
یهگآ لصا  رد  فیدر   10

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  رازگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500.000  تمیق 

تعنص تشک و  تکرش  رثوک  یزرواشک  عمتجم  رگرز  یاتسور  هداج  نیوزق  هب  کیبآ  میدق  هداج  رتمولیک 15  نیوزق  ناتسا  یرادا  دحاو  تاداهنشیپ : میلست   :: سردآ سردآ
ءایحم تشوگ  ریش و  عمتجم  و 

تالاوس  - 02166282060 :: 09339434225 و 61 -  نفلت نفلت
09171536066: ینف

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یرادواگ یرادواگ یتراظن   یتراظن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 58 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jt6shsjpw2v6q?user=37505&ntc=6153124
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6153124?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w2c5ak37c5fta?user=37505&ntc=6153174
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6153174?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53136429 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/10/27هرامش یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل زا 1401/11/19  هصقانم  دانسا  خروم 1401/11/3 -  تعاس 8  تیاغل 

تعاس 9:30

تاعالطا  :: عبنم تعاس 9:30عبنم تدوع   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153192 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  فلا و ب  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تاکاپ ج ییاشگزاب   - 1401/12/7

 ( ...و یلرتنک  یلک  هحفصو  رگشیامن  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 4.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یماظتنا  یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  مظعا  ربمایپ  راولب  یرادا  تیاس  دنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ
یتسپدک 9719866838 اهدادرارق  روما  لوا  هقبط 

05632392000 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05632400523 :: 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

تافلخت6153031 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
رهش رد  تعرس 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

 ( ( یلرتنک یلرتنک یلک   یلک هحفص   هحفص وو   رگشیامن   رگشیامن چیئوس ،  ،  چیئوس نیبرود ،  ،  نیبرود کینورتکلا (  (  کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 58 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/33vsj5wvzpwjc?user=37505&ntc=6153192
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6153192?code=37505
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  سنسیال  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000229 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
هتسب 2 دادعت : 

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

.ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوسرف هیلقن  طئاسو  ندومن  جراخ  هدر  زا  هناماس  یزادنا  هار  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095060000031 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش دشابیم - طیارش  زا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  یدنب و  هبتر  یهاوگ  ندوب  اراد  یناریا و  تیعبات  اب  هدش  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بنذم مناخ  یلخاد 730 و 755  سامت 88510910 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  تامدخ  حرش 

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

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   سنسیال   سنسیال ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 2222

هدوسرف هدوسرف هیلقن   هیلقن طئاسو   طئاسو ندومن   ندومن جراخ   جراخ هدر   هدر زازا   هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  زا  ریغ  داروم  هب  دشاب  تساوخ  رد  دننامه  اقیقد  روتکاف  شیپ  دشابیم و  تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخ  رد  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیمن هداد  رثا  بیترت 

1101093823000425 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

هتسب 8 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTM softwareUTM software لدم   لدم هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع   ناونع سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 58 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zf5a9z239ymrd?user=37505&ntc=6153049
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6153049?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک ینوناق  یکشزپ  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 07 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و اب  ( Kaspersky) یکسرپسک تکرش  لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 919  هلاس  ود  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم 

تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 
1101003009000194 زاین :  هرامش 

روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک 
ددع 919 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55608063 یردان :  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس ودود   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  نیبم  عماج  ۀناماس  یسیونزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000016 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.اه تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23082361-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شزرو شزرو ترازو   ترازو نیبم   نیبم عماج   عماج هناماس   هناماس یسیونزاب   یسیونزاب ناونع : : ناونع 2626

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 مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  مالعتسا  طیارش  تیاعر  ددرگ - عوجر  تسویپ  لیاف  هب  دشاب - یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002564 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زورک یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LX دنمس تخوس  متسیس  لماک  زاگ  هچیرد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177663-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسلا هدننک  حیحصت  یلصا  یطابترا  لاکیتپا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000865 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  لانگیس  دربراک  لماک  لباک  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA
تس 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر ددرگ - - ددرگ عوجر   عوجر تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2727

رتسلا رتسلا هدننک   هدننک حیحصت   حیحصت یلصا   یلصا یطابترا   یطابترا لاکیتپا   لاکیتپا لباک   لباک ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 58 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسرباسح 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 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودحمان تروصب dedicated و   20mbps سلریاو دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  قباطم 

1101001013000017 زاین :  هرامش 
یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم تاطابترا  هعسوت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 20 دناب یانهپ  یصاصتخا  سلریاو  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
تاطابترا هعسوت  ناماگشیپ  هدنزاس 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایوگ هدازرداق و  نایاقآ  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
82182327 سامت 82182319 -  هرامش 

ددرگ هیارا  روتکاف  شیپ 

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: 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 قباطم   قباطم دودحمان   دودحمان وو     dedicateddedicated  تروصب تروصب   2020 mbpsmbps سلریاو   سلریاو دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 19 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CDR-DATA Collection and Charging base software هخسن  mitel3300 یاه چیوس  یتارباخم   billing متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Interprise Node ود اب  هارمه 

1101096433000448 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315152-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000985 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یکشزپ  مولع  هاگشناد  کیتام  روفنا  دات  اب  ربتعم  یتناراگ  یارادو  هدوب  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هام   5 یلا تخادرپ 4 دهعت  ، دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33845121-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CDR-DATA Collection and Charging base softwareCDR-DATA Collection and Charging base software هخسن   هخسن   mite l3300mitel3300 یاه   یاه چیوس   چیوس یتارباخم   یتارباخم   billingbilling متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
Interprise NodeInterprise Node ودود   اباب   هارمه   هارمه

3030

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 3131

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6153049UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6153153 کر   - کسیددراه  - تلاب نیبرود   - ماد نیبرود   - هلاناک  DVR 32 هحفص 26)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاوها یرادرهش  نارمع  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 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  تاروسک  مامت  بلاق  دادعت 30000  هب   15cm تماخض سرپ 30*60  هاگتسد  اب  هدیشک  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )

1101095596000061 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاوها تیسراف   cm 15 تماخض  60x30 cm داعبا هدیشک  لودج  الاک :  مان 
ددع 30,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  تاروسک  مامت  بلاق  دادعت 30000  هب   15cm تماخض سرپ 30*60  هاگتسد  اب  هدیشک  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب

6177851113 یتسپ :  دک  دالوف ،  عیانص  هار  هس  زا  دعب  ردنبرس  زاوها .  هداج  رتمولیک 11  زاوها .  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34427638-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34427619-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدیشک هدیشک لودج   لودج ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هنیزه.دننک  تکرش  ناگدننک  دیلوت  احیجرت.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تاصخشم  قبط  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف 

1101093298000286 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا فیر  هدنزاس  عجرم  ناریا  فیر  هدننک  هضرع  عجرم  فیر  یتراجت  مان   kg 18 یزلف بلح   15111R دک وردوخ  صوصخم  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 14,000 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناتسدرب یرادرهش   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  .تسا  هدش  هئارا  تسویپ  هب  ناتسدرب  یرادرهش  زاین  دروم  یکیفارت  مالقا  اهولبات و  مئالع ، تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش 

1101006015000012 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناتسدرب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   cm 60 رطق هریاد  تسیا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
قافآ هدنزاس  عجرم  رهم  زورفا  وترپ  قافآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   cm 60 زیاس ینهآ  سنج  عونمم  فقوت  یگدننار  یئامنهار  ولبات  الاک :  مان 

رهم زورفا  وترپ 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تسا  هدش  هئارا  تسویپ  هب  ناتسدرب  یرادرهش  زاین  دروم  یکیفارت  مالقا  اهولبات و  مئالع ، تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرادرهش  یتساوخرد  دراوم  تسویپ  لیاف  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تسا  تسویپ  تسیل  اب  قبطنم  یتساوخرد 

7554181337 یتسپ :  دک  تمالس ،  کراپ  یوربور  ناتسدرب  رهش  رید  ناتسرهش  رید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35462995-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35462995-077 :: 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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادابآ یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس و  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 00 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا وو   اهولبات   اهولبات مئالع ، ، مئالع تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 3434

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هذش باختناهباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  یلصا  تسیل  تسا - زاین  دروم  هتسب  رادم  یاهنیبرود  بصن  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094971000021 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   IKEGAMI یتراجت مان  لاتیجید  نیبرود  دربراک   T-430 لدم یزلف  تکارب  الاک :  مان 

IKEGAMI هدنزاس
ددع 11 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   STARNIGHT CCTV CAMERA یتراجت مان   2A لدم هتسبرادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم  ناراف  یتراجت  مان   VA 1000 ناوت رزیالیباتسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
ردنب زربلا  اند  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 10 زیاس  TNI-U لدم هتسب  رادم  نیبرود  لباک  الاک :  مان 

رتم 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ینیسح ربکا  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   YOKI یتراجت مان   AWG لدم هتسب  رادم  نیبرود  لباک  الاک :  مان 
ددع 410 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نایناریا ماک  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   XRN-2010P لدم هتسب  رادم  نیبرود  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PRADA یتراجت مان   PHR3416 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان  هنایار  هکبش  دربراک   SHTL-R6IR-JACK رتیلپسا الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

روشک داسوین  للملا  نیب  طابترا  ناسکین  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   WAVECOM یتراجت مان   M1306B لدم روخ  تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
WAVECOM هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هغومجم 2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یراتکه ،  کراپ 17  داباریما - نادابآ -  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5322531-061  ، 53229555-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53221699-061 :: 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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ناگزمره ناتسا  کیریس  یرادرهش   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  کی  زاف  یرهش  شیاپ  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093233000008 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  کیریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

کیریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7946117374 یتسپ :  دک  کیریسردنب ،  یرادرهش  هر -)  ) ماما راولب  - کیریسردنبرهش کیریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42374446-076  ، 42374213-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42374440-076 :: 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

کارا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسود ماظن  سدنهم  اب  یگنهامه  تهج  تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  هدننک  لرتنک  کیتابر و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09183640316

1101004598000164 زاین :  هرامش 
کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PANASONIC هدنزاس عجرم   PANASONIC یتراجت مان   AW-UE150K لدم کیتابر  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  سانشراک و  یگنهامه  اب  دراوم  هیلک  - دشابیم کارا  هاگشنادرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621684-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: 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

یرهش یرهش شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 3636

هدننک هدننک لرتنک   لرتنک وو   کیتابر   کیتابر نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001102000067 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
: لیذ تاصخشم  اب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  سیک و  تینوی  - 

روتینام 24 هاگتسد  و 2  تیباگم )  هکبش 1000  تراک  تیاباگیگ و  کیفارگ 2  تراک  تیاباگیگ ،  مر 8  لسن 11 ،   ، corei7 تاصخشم اب   ) یزودنیو تینوی  هاگتسد   9
(hd  ) چنیا

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  11 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب  هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  لصاح  سامت  یلخاد 296 و 295  نفلت 88840011  هرامش  اب  موزل  تروص  رد 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج رابدور  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس زیهجت   زیهجت تهج   تهج روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   22 وو   سیک   سیک تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد   99 ناونع : : ناونع 3838

هکبش هکبش کرکر    - - کسیددراه کسیددراه  - - تلاب تلاب نیبرود   نیبرود  - - ماد ماد نیبرود   نیبرود  - - هلاناک هلاناک   DVRDVR   3232 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

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

کر - ددع 2 تیابارت 4 کسیددراه - هاگتسد 11 تلاب نیبرود  - هاگتسد 5 ماد نیبرود  - هاگتسد 1 هلاناک 32DVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  - ددع 1 تینوی 7 هکبش

1101093027000050 زاین :  هرامش 
بونج رابدور  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ینیشون رسای  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-932LFS3 لدم  CH 32 عون  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   VIDEOR هدنزاس عجرم   ENEO یتراجت مان   VKCD-1332SM/3.8 لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ینادزی ناوضر  دمحم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   IP2-3-4MP لدم هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

WESTERN هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD-SURVELILLANCE, HDD 4-TB لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGITAL

ددع 2 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یو  وه آ  هدنزاس  عجرم  یو  وه آ  لدم  هکبش  رورس  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا هیلک  لدمدنتسه  هباشماهدک  ناریا  هیلک  - ینف لوئسمدیئاتوالاک  لاسرازا  سپ  یدقن  تخادرپ  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09140497167- دوش هجوت  امتح  تسویپ  تسیل  هب  - دشابیم تسویپ  تسیل  قبط 

7883119144 یتسپ :  دک  بونج ،  رابدور  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ادهش  راولوب  بونج  رابدور  بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43367699-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2490864-913 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6152732 رادم  یاهنیبرود  بصن  هحفص 26)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارباخم6152914 هکبش و  ییانشور ، یتراظن ، یتظافح ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، یحارط
تکرش ناتا  لاصحتسا  حرط   CCTV یلخاد و

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

هکبش6153153 کر   - کسیددراه  - تلاب نیبرود   - ماد نیبرود   - هلاناک  DVR 32 هحفص 26)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

تافلخت6153031 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
رهش رد  تعرس 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

تافلخت6153031 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
رهش رد  تعرس 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

تافلخت6153031 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
رهش رد  تعرس 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یدارفنا6152516 ینمیا و  تازیهجت  مالقا و  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

میقتسم6152910 ایحا  هعومجم  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  هحفص 9)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6153192 ( یلرتنک یلک  هحفص  رگشیامن و  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 2 دادعت  65  " نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 1 لاتیجید یساکع  نیبرود 

ناریا زاگ  یلم  تکرش  برد  لیوحت  لحم  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
1201093863000003 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد  2 دادعت :  65  " نویزیولت .1 - 

هاگتسد  1 دادعت : لاتیجید  یساکع  نیبرود  .2
دشاب ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یلصا و  یتناراگ  اب  قوف  مالقا 

ناریا زاگ  یلم  تکرش  برد  لیوحت  لحم  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا زاگ  یلم  تکرش  برد  لیوحت  لحم  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یلصا و  یتناراگ  اب  قوف  مالقا 

یتسپ دک  ناریا ،  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ، نابآ )  ) یدضع دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598753113 : 

84878151-021  ، 84870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88824750-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد 11 لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 22 دادعت دادعت   6565  " " نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 4040
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6152769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  حرش  قبط  یساکع  نیبرود  یبناج  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000842 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HVL-F36AM//ZE17 لدم یساکع  نیبرود  شالف  الاک :  مان 

ددع 38 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  دصقم  رابنا  هب  راب  لیوحت  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  سامت  هرامش  هارمهب  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دات و  دروم  تساوخرد  , حرش  ییالاک  تریاغم  نودب  طبترم و  ینف  تاداهنشیپ  طقف 

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

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6152674 1 لاتیجید یساکع  نیبرود  هاگتسد  2 دادعت  65  " هحفص 13)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6152732 رادم  یاهنیبرود  بصن  هحفص 26)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6152769 نیبرود  یبناج  هحفص 13)مالقا  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6152966 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک6153019 لرتنک  کیتابر و  هحفص 26)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تافلخت6153031 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
رهش رد  تعرس 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6153124 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6153153 کر   - کسیددراه  - تلاب نیبرود   - ماد نیبرود   - هلاناک  DVR 32 هحفص 26)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود یبناج   یبناج مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادواگ6153174 یتراظن  هژورپ  یارجا  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6153192 ( یلرتنک یلک  هحفص  رگشیامن و  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6152966 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یسرباسح 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 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش زیهرپ  هقرفتم  یاهدراه  تمیق  هئارا  زا  دوش و  هئارا  لانیجروا  کپ و  تروصب  یتسیاب  الاک 

1101001013000016 زاین :  هرامش 
یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 900GB SAS 12G 15K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هئارا  تسویپ و  امازلا  روتکاف  شپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک سامت  هرامش 

هدازرداق 82182319

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهدراه یاهدراه تمیق   تمیق هئارا   هئارا زازا   وو   دوش   دوش هئارا   هئارا لانیجروا   لانیجروا وو   کپکپ   تروصب   تروصب یتسیاب   یتسیاب الاک   الاک .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش زیهرپ   زیهرپ هقرفتم   هقرفتم

4242
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فالتخا لح  یاهاروش  روما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09363646439 هرامش  .یا  هتفه  کی  هیوست  تسویپ .  تسیل  حرش  هب  یتساوخرد  یالاک  .هباشم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092175000024 زاین :  هرامش 

فالتخا لح  یاهاروش  روما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 16 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
دعر ناشیدنا  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   INTEL 2100 لدم  GHZ 3/1 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

لاگس هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   B21-581286 لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415943111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88974054-021  ، 88974053-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973976-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار ویوی   یپیپ   یسیس    - - رورس رورس مرمر    - - هنایار هنایار دربراک   دربراک هعطق   هعطق دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 4343
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 58 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/axsev97auftex?user=37505&ntc=6152909
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6152909?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153039 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  داتس  هداد  زکرم  زاین  دروم  طبترم  تاعطق  نیزگیاج و  یاهرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

یزکرم داتس  هداد  زکرم  زاین  دروم  طبترم  تاعطق  نیزگیاج و  یاهرورس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروهمج کرمگ  یزکرم  داتس  نامتخاس  یمویقدیهش  هچوک  بنج  رصعیلو  نادیم  زا  رتالاب   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 109 زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا  یمالسا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  تاقلعتم  رورس و  یدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000302 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروشاعروپ یاقآ  نفلت 82283013  اب  ینف  یگنهامه  تهج  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  تاقلعتم  رورس و  یدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاین زاین دروم   دروم طبترم   طبترم تاعطق   تاعطق وو   نیزگیاج   نیزگیاج یاهرورس   یاهرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4444

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا همیمض .  .  همیمض ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس یدک   یدک ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هئارا6152524 لانیجروا  کپ و  تروصب  یتسیاب  الاک  .تسویپ  تسیل  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 6 
.دوش زیهرپ  هقرفتم  یاهدراه  تمیق  هئارا  زا  دوش و 

هحفص 34) رورس  ( رورس

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

لانرتنیا6152909 کسید  دراه  هنایار -  وی  یپ  یس   - رورس مر   - هنایار دربراک  هعطق  هحفص 34)دربردام  رورس  ( رورس

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

دروم6153039 طبترم  تاعطق  نیزگیاج و  یاهرورس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
زاین

هحفص 34) رورس  ( رورس

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

6153052 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  تاقلعتم  رورس و  هحفص 34)یدک  رورس  ( رورس

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

هکبش6153153 کر   - کسیددراه  - تلاب نیبرود   - ماد نیبرود   - هلاناک  DVR 32 هحفص 26)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل دشاب  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  هباشم  دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  تنب  روتالیتنو 840  نژیسکاروسنسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف تقد 

1101091684001363 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناردارب رالیچلاش و  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   SLE یتراجت مان   SLE2000 لدم یسفنت  دربراک  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تقد  افطل  دشاب  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  هباشم  دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  تنب  روتالیتنو 840  نژیسکاروسنسدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افطل افطل دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ههام   ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ   ircirc دکدک   یاراد   یاراد تنب   تنب   840840 روتالیتنو   روتالیتنو نژیسکاروسنسدیرخ   نژیسکاروسنسدیرخ ناونع : : ناونع
دامرف دامرف تقد   تقد

4646
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / هباشم دکناریا  / فارگونپک روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001036 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یسفنت  فارگونپک  هاگتسد  روسنس 00-1980-010  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  / فارگونپک روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریا گنیک  یامیپاوه  نیباک  زیارشرپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000372 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 666  رپیرکسا  نیباک  عوبطم  هیوهت  متسیس  جنس  راشف  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لقن  لمح و  هنیزه  - اهرابنا هرادا  لیوحت  - تسویپ تاصخشم  قبط  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - ریا گنیک  یامیپاوه  نیباک  زیارشرپ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع 

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

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فارگونپک فارگونپک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4747

ریا ریا گنیک   گنیک یامیپاوه   یامیپاوه نیباک   نیباک زیارشرپ   زیارشرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4848

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

هباشم6152653 دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  تنب  روتالیتنو 840  نژیسکاروسنسدیرخ 
دامرف تقد  افطل  دشاب  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا 

هحفص 37) روسنس  ( روسنس

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

فارگونپک6152900 هحفص 37)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ریا6152917 گنیک  یامیپاوه  نیباک  زیارشرپ  هاگتسد  هحفص 37)کی  روسنس  ( روسنس

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

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.یتساوخرد  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  وکسیس 9200  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم ماجنا  هطوبرم  دحاو  دیئات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  دقن 

1101093298000290 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  اضما  رهم و  زا  دعب  نآ  یاه  تسویپ  مالعتسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دقن دقن تروصب   تروصب هیوست.تسا   هیوست.تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.یتساوخرد   هنیزه.یتساوخرد ربمان   ربمان تراپ   تراپ وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   92009200 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم ماجنا   ماجنا هطوبرم   هطوبرم دحاو   دحاو دیئات   دیئات وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب

4949
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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 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 100  ره  کاماز  برد -  هنابز  ولج   - رد ب یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003333 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - 3 تیولوا رد  رهش.وب  رد  ناگدنشوئرف  الاک 2 - دات  تفارد و  زا  سپ  ام  تخادرپ 2  -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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPVCUPVC  سنج سنج برد   برد هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005928 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch BZRW80-A2 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 
ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

هدهع6152647 هب  لمح  هنیزه.یتساوخرد  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  وکسیس 9200  چیئوس  دیرخ 
دوشیم ماجنا  هطوبرم  دحاو  دیئات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  دقن  تروصب  هیوست.تسا  هدنشورف 

هحفص 39) چیئوس  ( چیئوس

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

6152783UPVC سنج برد  هحفص 39)هریگتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 22)چیئوس6153047 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 39)چیئوس6153176 چیئوس  ( چیئوس

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

6153192 ( یلرتنک یلک  هحفص  رگشیامن و  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 39)چیئوس6153176 چیئوس  ( چیئوس

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

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  اصخشم ت  قبط  وگ  ناذا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000289 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-PAGPSP لدم وگ  ناذا  کیتاموتا  توص  شخپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  راذگ ی  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وگوگ ناذا   ناذا کیتاموتا   کیتاموتا توص   توص شخپ   شخپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5252

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

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

2001094325000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153028 :: هرازه هرازه :: 1401/11/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یللملا  نیب  یاه  شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.تسا یمازلا  هژورپ  اب  طبترم  قباوس  یعامتجا و  هافر  نواعت و  راک ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  ندوب  اراد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,150,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  قارشا  نابایخ  هواک  نابایخ   ، 8193614873 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وگ6152655 ناذا  کیتاموتا  توص  شخپ  هحفص 42)هاگتسد  توص  ( توص

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

هتسب6152732 رادم  یاهنیبرود  بصن  هحفص 26)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یللملا6153028 نیب  یاه  شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  هحفص 42)دیرخ و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یللملا یللملا نیب   نیب یاه   یاه شیامه   شیامه زکرم   زکرم یلصا   یلصا نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ :  مالعتسا  قباطم  یکشزپ  زیهجن  ددع  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفاضا یاه  پورپ  اب  لاتیجید  رتمومرت  روتالوگر 3 - اب  لباترپ  روتالیتنو  کرحتم 2 - هیاپ  اب  یبلق  گنیروتینام  -1

1101092416000450 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایشرپ نامرد  وراد  هدننک  هضرع  عجرم   microvent یتراجت مان   STANDARD لدم یکشزپ  لباترپ  روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمارلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاش  دمحم  نایداجس و  نایافآ   - 071-52112713 نفلت : 

یزرواشک یاقآ  تاکرادن  سیئر   071-52112710

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 128   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- روتالوگر  33 روتالوگر اباب   لباترپ   لباترپ روتالیتنو   روتالیتنو - - 22 کرحتم   کرحتم هیاپ   هیاپ اباب   یبلق   یبلق گنیروتینام   گنیروتینام -- 11 تسویپ :  :  تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم یکشزپ   یکشزپ زیهجن   زیهجن ددع   ددع دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع
یفاضا یفاضا یاه   یاه پورپ   پورپ اباب   لاتیجید   لاتیجید رتمومرت   رتمومرت

5454

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ  - - رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرابتعا تخادرپ   - رتویپماک متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090376000039 زاین :  هرامش 

رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 128  هدننک :  رازگرب 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XL2220AIH لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاهنیشام 

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

عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XL2020TMU لدم  in 19/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاهنیشام 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   DRW-24D5MT لدم  sata هنایار رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
اسرب

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR1 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  ات  لاسرا  هنیزه  - هام یرابتعا 6 تخادرپ  - یتساوخرد یلصا  یتناراگ  اب  تسویپ  مرف  قبط  رتویپماک  متسیس  - دشابیم هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09177215118-07142227838 ددرگ - تبث   http://harasat.sums.ac.ir هاگشناد یروانف  تسارح و  تیاسرد  دیاب  تکرش  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب 

7314973375 یتسپ :  دک  جع ، )  ) رصع یلو  ناتسرامیب  رنه  اب  نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227080-71  ، 42227080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2219803-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب طبترم  بسک  زاوج  یاراد  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  / دوش هعلاطم  تقد  هب  هدش  تسویپ  یاضاقت  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دنشابیم تمیق  هیارا  هب  زاجم  یا  هنایار  تازیهجت 

1101092179001620 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  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 1 دادعت : 

1401/11/03 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 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هنایار  تازیهجت  اب  طبترم  بسک  زاوج  یاراد  هک  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  / دوش هعلاطم  تقد  هب  هدش  تسویپ  یاضاقت  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دنشابیم تمیق  هیارا  هب  زاجم  دنشاب 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5656
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا 15  24 یدروناوه  LCM گنیروتینام هاگتسد و  چنیا 15  یدروناوه 27  تازیهجت   RCM گنیروتینام رگشیامن  هاگتسد  30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد

1101001010000376 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وسارف  FLD-1950 لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

یناریا و دیاب  الاک  - هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  گنیروتینام  رگشیامن  هاگتسد  30 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم  09128603098 تاکرادت لک  هرادا  لیوحت  لحم  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - دشاب رازاب  کی  هجرد 

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

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 چنیا   چنیا   2424 یدروناوه یدروناوه   LCMLCM  گنیروتینام گنیروتینام وو   هاگتسد   هاگتسد   1515 چنیا   چنیا یدروناوه  2727   یدروناوه تازیهجت   تازیهجت   RCMRCM  گنیروتینام گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد 3030 ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد

5757
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ اشویپ  امتح  روتکاف  شیپ  / دشابیم رظن  دم   gplus gdm245 ln 24 inc روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093823000424 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرحتم6152610 هیاپ  اب  یبلق  گنیروتینام  -1 تسویپ :  مالعتسا  قباطم  یکشزپ  زیهجن  ددع  دادعت 3 
یفاضا یاه  پورپ  اب  لاتیجید  رتمومرت  روتالوگر 3 - اب  لباترپ  روتالیتنو  - 2

هحفص 43) روتینام  ( روتینام

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

یرابتعا6152698 تخادرپ   - رتویپماک متسیس  هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6152701in 24 زیاس هنایار  هحفص 43)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد و6152816 چنیا 15  یدروناوه 27  تازیهجت   RCM گنیروتینام رگشیامن  هاگتسد  30
هاگتسد چنیا 15   24 یدروناوه  LCM گنیروتینام

هحفص 43) روتینام  ( روتینام

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

یریوصت6153126 تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد  هحفص 26)9  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا6153172 روتینام  هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یرادواگ6153174 یتراظن  هژورپ  یارجا  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادا یرادا روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) 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

هتسب6152732 رادم  یاهنیبرود  بصن  هحفص 26)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6152966 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6153124 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادواگ6153174 یتراظن  هژورپ  یارجا  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003292000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152919 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت تالآرازبا و  هب  ردانب  زیهجت  هب  لکتورپ  نیا  دیکات  لکتورپ OPRC-HNS و  تیاعر  هب  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  تامازلا  هب  هجوت  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شجنس تازیهجت  اهیگدولآ ،  لباقم  رد  یتظفاحم  یاهرازبا  زا  یتسیل  هدش  ماجنا  یاه  یسررب  دانتسا  هب  ات  دیدرگ  ررقم  ییایمیش ، یاهیگدولآ  اب  هزرابم  ییاسانش و 

ددرگ .  یزادنا  هار  بصن و  ًاضعب  لمح و  یرادیرخ ، زاین  دروم  تازیهجت  مالقا و  تسیل  ات  تسا  ررقم  اذل  .دیامن  بصن  ردانب  رد  هیهت و  ار  اه  یگدولآ  ییاسانش  و 
یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

: هصقانم ینف  تاصخشم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد ماقم  مشچ و  ظفاحم  کنیع  ییایمیش ، داوم  یارب  درادناتسا )  ) بسانم ینمیا  هالک  درادناتسا ، یتظافح  ینمیا و  تاصخشم  اب  ییایمیش  داوم  ظفاحم  هسبلا 

لیاسو کانرطخو ، یمس  یاهزاگ  گنیروتینوم  یدرف  هاگتسد  ، PH یریگ هزادنا  هاگتسد  یگدنروخ ، ییایمیش و  داوم  ربارب  رد  مواقم  شکتسد  ییایمیش ، داوم  ربارب 
 ... ییایمیش و دض  ششوپ  اب  همکچ  نینهآ ،  هجنپ  اب  ینمیا  شفک  ییایمیش ، داوم  یارب  بسانم  یسفنت  لماک  تازیهجت  هقرج ، دض  ییویدار  یطابترا 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/03/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

، یدیهش نابایخ  یاهتنا  کدوک ، ناهج  هار  راهچ  زا  دعب  یناقح ، دیهش  نابوتا  کنو ، نادیم  نارهت ،  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 1 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

یدرف6152919 تظافح  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ییایمیش یاه  یگدولآ  اب  هلباقم 

هحفص 50) روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییایمیش ییایمیش یاه   یاه یگدولآ   یگدولآ اباب   هلباقم   هلباقم یدرف   یدرف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 2331 مالعتسا  قباطم  ددع  دادعت 2  هب  تاقلعتم  هارمه  هب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  زا 2  کی  تمیق 

دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 
1201001083000306 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب  زا 2  کی  تمیق  امتح  تسویپ و  مالعتسا  قباطم  اقیقد  - 

 . ددرگ یم  عاجرا  لوصحم  الاک ،  تریاغم  تروص  رد  دامرفب  تقد  افطل 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( ... ددرگ یم  گنهامه  دروم  نیا  رد  ددرگ (  یراذگ  تمیق  هدش  لبمسا  تروص  هب  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ دقاف   دقاف یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد هبهب   دشاب   دشاب   22 زازا   کیکی   تمیق   تمیق   23312331 تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم ددع   ددع   22 دادعت   دادعت هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   سیک   سیک ناونع : : ناونع
دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت روتکاف   روتکاف

6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حلسم یاهورین  ییاضق  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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6152829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  -- KODAK 13400 رنکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000066 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اب هناماس  دروم  رد  یت و  یا  سانشراک  یقطان  یاقا  هرامش  دوشیم 09137511641  عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  یروانف  سانشراک  دات  دروم  رظن  دروم  یالاک  - 

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 091247399962  هب  اهیلع  دمحم  یاقا  هرامش 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی   -- -- KODAK 13400KODAK 13400 رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موسکا  ناژوف  یتناراگ  اب   AD125 اب نژیو  یآ  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  ود  زا  کی  تمیق 

دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 
1201001083000304 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمالعا زاین  یلک  حرش  قباطم  - 

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

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  عوجرم  الاک  لوصحم ،  تریاغم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثا رثا بیترت   بیترت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دقاف   دقاف یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد هبهب   دشاب   دشاب ودود   زازا   کیکی   تمیق   تمیق موسکا   موسکا ناژوف   ناژوف یتناراگ   یتناراگ اباب     AD125AD125 اباب   نژیو   نژیو یآیآ   رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع
دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد

6262
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 2330 مالعتسا  قباطم  ددع  دادعت 4  هب  تاقلعتم  هارمه  هب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  زا 4  کی  تمیق 

دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 
1201001083000305 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب  زا 4  کی  تمیق  امتح  - 

 ( ددرگ یم  گنهامه  ددرگ (  یراذگ  تمیق  هدش  لبمسا  تروصب  اه  سیک 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگن عوجرم  الاک  تریاغم  تروص  رد  ات  دامرف  تمیق  مالعا  مالعتسا 2330  قباطم  اقیقد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   سیک   سیک ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6152911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  دحاو  عیمجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000085 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  عیمجت  - 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دوش  یم  یرادیرخ  هدنشورف  کی  زا  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6152624 لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  سنسیال  ددع  هحفص 16)2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا 61528252 کی  تمیق  تسویپ 2331  مالعتسا  قباطم  ددع  دادعت 2  هب  تاقلعتم  هارمه  هب  سیک 
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  دشاب 

هحفص 50) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هاگتسد6152829 کی  -- KODAK 13400 هحفص 50)رنکسا رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تساوخرد6152839 هب  دشاب  ود  زا  کی  تمیق  موسکا  ناژوف  یتناراگ  اب   AD125 اب نژیو  یآ  رنکسا 
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه 

هحفص 50) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هدوسرف6152865 هیلقن  طئاسو  ندومن  جراخ  هدر  زا  هناماس  یزادنا  هار  یزاس و  هدایپ  هحفص 16)یحارط ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6152884 هارمه  هب  هحفص 50)سیک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دراه6152911 / مر  / سوم دپ  / لباک : هکبش یت  یآ  مالقا  هحفص 50)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

دراه دراه // مرمر  / / سوم سوم دپدپ   // لباک لباک :: هکبش هکبش یتیت   یآیآ   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یگژیو6152922 یاراد  یرازفا  مرن  هچراپکی )  ) عماج متسیس  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هصقانم دانسا  رد  هدش  جرد  تاصخشم  نامزاس و  نیا  یاهزاین  اب  قباطم  یزاس  یشرافس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6153049UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس6153148 ود  سوریو  یتنآ  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شزرو6153151 ترازو  نیبم  عماج  هناماس  هحفص 16)یسیونزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6153171 ، یزادنا هار  یزاس ،  هدایپ  بصن ،  هارمه  هب  یرازفا  مرن  هچراپکی  عماج  متسیس  کی  دیرخ 
ینابیتشپ شزومآ و 

هحفص 5) 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

یریوصت6153126 تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد  هحفص 26)9  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT-LB385 لدم سیورسارفا  یتناراگ  اب  کینوس  اناپ  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001117 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اراتسآ دیشرف  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   PT لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسود ماظن  سدنهم  اب  مزال  یگنهامه  تهج  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  هیاپ  اب  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09183640316

1101004598000165 زاین :  هرامش 
کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX764 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  رادربهرهب و  دحاو  سانشراک  یگنهامه  اب  دراوم  هیلک  - کارا هاگشنادرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621684-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

PT-LB385PT-LB385 لدم   لدم سیورسارفا   سیورسارفا یتناراگ   یتناراگ اباب   کینوس   کینوس اناپ   اناپ روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 6565

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 6666

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

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

6152680PT-LB385 لدم سیورسارفا  یتناراگ  اب  کینوس  اناپ  روتکژرپ  هحفص 56)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژرپ6153123 هحفص 56)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MAXell MC-EW4051 لدم قیقحت  ناروآ  ون  یتناراگ  اب  روتکزرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001116 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لگ انیاس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   PROJECTORS یتراجت مان   PT لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6152680PT-LB385 لدم سیورسارفا  یتناراگ  اب  کینوس  اناپ  روتکژرپ  هحفص 56)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6152750 هحفص 57)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژرپ6153123 هحفص 56)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 58 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nhuuvdmrhx5ur?user=37505&ntc=6152750
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6152750?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 5 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 0 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 1 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 "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 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 "دوربین" (تعداد 10 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 1 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 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 12 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)

