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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 نمهب   نمهب   66 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   246هکس ,970 , 000246 ,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما425,930425,930رالد تاراما مهرد   12مهرد 1 ,73012 1 ,730

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   230هکس , 0 10 , 000230 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس317,950317,950رالد سیئوس کنارف   486,500486کنارف ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,144هکس 000 , 000144, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع334,900334,900رالد ناتسبرع لایر   1لایر 19,250119,250

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس ,500 , 00091 ,500 , وروی000 486وروی ,880486 ژورن880, ژورن نورک   45,30045,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,281 , 0002 1 , 281 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ553,560553,560دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,344دصکی 140344, 140

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6060))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 6  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/11/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهرف نامزاس  شزومآ  رازفا  مرن  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/12/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیدودحم هب  هجوت  اب  اه  هژورپ  یرثکادح  یارجا  تهج  سراف  قرب  تعنص  ییارجا  یاههژورپ  یدنب  تیولوا  ناتلغ  هناماس  یحارط  یزیر و  همانرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتایلمع شهوژپ  شور  رب  زکرمت  اب  یریگ  میمصت  نیون  یاهشور  زا  هدافتسا  اب  ققحت  لباق  یلام  عبانم 

لایر راظتنا 500/000/000  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07132359052 :: 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

یگنهرف یگنهرف نامزاس   نامزاس شزومآ   شزومآ رازفا   رازفا مرن   مرن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

قرب قرب تعنص   تعنص ییارجا   ییارجا یاههژورپ   یاههژورپ یدنب   یدنب تیولوا   تیولوا ناتلغ   ناتلغ هناماس   هناماس یحارط   یحارط وو   یزیر   یزیر همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 22
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نادمه یرادرهش  یمدرم  یاهتکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ets.hamedan.ir :: عبنم اتعبنم زور  تدم 10  فرظ   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  تیریدم  هزوح  رد  هدنهدباتش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیامح ون و  یاه  هدیا  بذج  یرهش و  تیریدم  هزوح  رد  هناروانف  یاهراکهار  هیارا  یرادرهش و  اب  اه  هدنهد  باتش  یراکمه  تهج  بسانم  رتسب  داجیا  روظنم  هب 

رهش روما  رد  صصخت  یاراد  دنمناوت و  هدنهد  باتش  یاهتکرش  ییاسانش  هب  مادقا  یرهش  تیریدم  یاهشلاچ  لح  هزوح  رد  اپون  یاهتکرش  یپاتراتسا و  یاه  میت  زا 
دیامن مادقا  یرهش  تیریدم  اب  طبترم  یاه  هزوح  رگید  تاعالطا و  یروآ  نف  یگنهرف ، قالخ  عیانص  کت ، نیف  دنمشوه ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس نیکسم  موحرم  نابایخ  ینارق  یاه  شیامه  رالات  بنج  مرا  راولب  نادمه   :: سردآ سردآ

08138220416 :: 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

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

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401-4-248/5 و 401-4-249/5 و 288/2-4-401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 13  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216488 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  هقطنم 3  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا رهش  هقطنم 1  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  -2

رهش نیهاش  هقطنم  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  -3

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

:: سردآ سردآ

یلخاد 380  ) 031 - 36680030-8 :: نفلت :: www. abfaesfahan.ir-www.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

یرهش یرهش تیریدم   تیریدم هزوح   هزوح ردرد   هدنهدباتش   هدنهدباتش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد   ( ( CCTVCCTV  ) ) یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 65 ھحفص 6 
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/2000-90 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/06هرامش هبنش  جنپ  زور  زا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  دایماز  تکرش  گنر  نلاس  کیتابور  نویساموتا و  دحاو  هژورپ  تهج  سنمیز  دنرب  اب  یکینورتکلا  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.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

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

لوا تبون  هدرشف  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/11/8  هبنش  زور  زا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ 

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 2.165.383.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

جیلخ هارگرزب  نارهت  یناشن  یهاگدورف  یرادربم  رهب  تنواعم  تراظن  اب  صاخ ) یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
( هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 ، سراف 

:: 1456 و 51008845 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یهاگدورف یهاگدورف رهش   رهش تکرش   تکرش یسرزاب   یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 65 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11-23م ن یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات  یهگا 1401/11/5  رشن  زا   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216473 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  200.000.000.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا رد  حردنم  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   10.000.000.000 هدرپس :

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  - یناقلاط هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
یزکرم نامتخاس  لحم  ییاشگزاب :

 - 33322051  - 7 :: نفلت :: bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31667002 :: سکف :: info@bpmo.irسکف 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

زربلا ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت ups و ولبات  تبوطر و  امد  اب و  تعرس  تمس و  یجنس  ناراب  روسنس  رگالاتید  یدادعت  لماش  یسانشاوه  یصصخت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرطاب تراک و  میس  یتعنص و  مدوم  رگالاتید 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا بسانم   بسانم یاهروانش   یاهروانش تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

ولبات ولبات وو   تبوطر   تبوطر امد   امد وو   اباب   تعرس   تعرس وو   تمس   تمس یجنس   یجنس ناراب   ناراب روسنس   روسنس رگالاتید   رگالاتید یدادعت   یدادعت لماش   لماش یسانشاوه   یسانشاوه یصصخت   یصصخت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یرطاب یرطاب وو   تراک   تراک میس   میس وو   یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم رگالاتید   رگالاتید وو     upsups تازیهجت   تازیهجت

88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-44-1و 1401-44-2و 3-44-1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   17/965/705/786 دروارب :  قباس  تیربک  هناخراک  هعومجم  هب  کدوک  کراپ  هطوحم  قاحلا  یارجا  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CISCO SM لوژام  - Switch korinex یتسویپ (  تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  - 2

SFP+LR 10KM
لایر   23/100/000/000 دروارب : ( 100  ) قمع تینوی  ایسآ 42  یپ  چا  هداتسیا  کر  یرون  ربیف  لوژام   cisco 3750X24 T-E-

تنرتا تروپ  اب 8  چیئوس  و  ( C9500 - 48X - E لدم رواپ  ددع  ود  تنرتا و  تروپ  اب 8  چیئوس  یتسویپ  تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  - 3
لایر  56/000/000/000 دروارب :  ( C9500-16X-E لدم رواپ  ددع  ود  و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  ینمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هار ای  هینبا  هتشر  رد  یقیقح   2 یقوقح /  هبتر 5  لقادح 

:: سردآ سردآ

02433422036 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1017 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم زا  لبق   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216574 :: هرازه هرازه تعاس 11:15دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هژنار تایلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تیفرظ  مک  زکارم  چیئوس  یرادهگن  یاه access و  متسیس  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غاب راهچ  غالبجواس و  ناتسرهش  تارباخم  هرادا  ینفلت  زکارم  تهج  تازیهجت  تاموزلم و  لایرتم ،  نیمات  اب   mdf رد یشک 

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ  - - رهش رهش حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ -- تیربک تیربک هناخراک   هناخراک هعومجم   هعومجم هبهب   کدوک   کدوک کراپ   کراپ هطوحم   هطوحم قاحلا   قاحلا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم زا  لبق  ج ) ب ، فلا ،  ) یاه تکاپ   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشکی  زور 

6216794 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10:00   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، لایرتم نیمات  اب   ( access و mdf رد یشک  هژنار  تایلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یرون (  ربیف  یسم و  لباک  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ءایبنالا متاخ  رثوک و  هردمرگ ، یادهش  ، یمظاکدیهش یدابآرصن ، دیهش  ینفلت  زکارم  تهج  تازیهجت  تاموزلم و 

:: 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

زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1015/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16  زا  لبق  ج ) ب ، فلا ،  ) یاه تکاپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 23/11/1401

6216969 :: هرازه هرازه خروم 24/11/1401دکدک   هبنشود  زور  تعاس 10:45   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، لایرتم نیمات  اب   ( ACCESS و MDF رد یشک  هژنار  تایلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودب   ) یرون ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیوآ دیهش  یدنق ،  دیهش  یثایغ ،  ...اراث ،  ینفلت  زکارم  تهج  تازیهجت  تاموزلم و 

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف وو   یسم   یسم لباک   لباک ینادیم   ینادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1

اباب  (  ( ACCESSACCESS وو     MDFMDF  ردرد یشک   یشک هژنار   هژنار تایلمع   تایلمع نتفرگ   نتفرگ رظن   رظن ردرد   نودب   نودب  ) ) یرون یرون ربیف   ربیف وو   یسم   یسم ینادیم   ینادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
ینفلت ینفلت زکارم   زکارم تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت وو   تاموزلم   تاموزلم لایرتم ، ، لایرتم نیمات   نیمات
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زربلا تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1013/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  زا  لبق   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216972 :: هرازه هرازه تعاس 10/15دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم نیمات  اب   ( access و mdf رد یشک  هژنار  تایلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یرون (  ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنویلوک تشد و  نیکشم  یادهش  جع ،)  ) مئاق یفطل ، نادیهش  یناقلاط ، ...ا  تیآ  ینفلت  زکارم  تهج 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6216702 تعنص  ییارجا  یاههژورپ  یدنب  تیولوا  ناتلغ  هناماس  یحارط  یزیر و  هحفص 5)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  رهش  حطس  رد  یرارطضا  قرب  نیمات  نزکمشچ و  یهدنامرف و  غارچ  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20.573.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف وو   یسم   یسم ینادیم   ینادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب نیمات   نیمات وو   نزکمشچ   نزکمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1414
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/339  - 1401/31/338 - 1401/31/337 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216742 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فداصترپ هطقن  دابآ  ضیف  ناتسجب  ناتسجب و  دابانگ -  روحم  یاه  لپ  زا  یدادعت  ضیرعت  ینیچ و  راوید  اجرد  ینتب  ظافح  یارجا  یزاس ، نمیا  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسنوی  فداصت  یاراد  ولام و 

هواز  ناتسرهش  کیلع  هیردیح و  تبرت  ناتسرهش  ریفسا  یفاد –  دابآ و  رشق  رسن -  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  شکور  - 2
دابآ دیس  هدودحم  ناچوق  - نارانچ روحم  ییانشور  متسیس  مالقا  لیوحت  هیهت و  -3

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

یتسپدک 917369536 مالسا -  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   :: سردآ سردآ

8-33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

05133435888 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هیهت   هیهت  - - ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور -- یاه یاه لپلپ   زازا   یدادعت   یدادعت ضیرعت   ضیرعت وو   ینیچ   ینیچ راوید   راوید اجرد   اجرد ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یزاس ، ، یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001316000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217347 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا و هزوح  یاه  هار  لوط  رد  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یاه  هناماس  یکیزیف  تظافح  وشتسش و  یرادهگن ، تاریمعت ، ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میدق روحم  رد  وس  نیریش  لنوت  تشر و  - نیوزق هاردازآ  لنوت  هاگتسد  ییانشور 6  هیوهت و  ینمیا ، یاه  هناماس 

ناشول  - نیوزق
نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هزوح یاه  هار  لوط  رد  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یاه  هناماس  یکیزیف  تظافح  وشتسش و  یرادهگن ، تاریمعت ، ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
میدق روحم  رد  وس  نیریش  لنوت  تشر و  - نیوزق هاردازآ  لنوت  هاگتسد  ییانشور 6  هیوهت و  ینمیا ، یاه  هناماس  یظافحتسا و 

ناشول  - نیوزق
86,193,428,840 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,310,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  جح  راولب  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق   ، 3414946161 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوح هزوح یاه   یاه هار   هار لوط   لوط ردرد   نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه هناماس   هناماس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح وو   وشتسش   وشتسش یرادهگن ، ، یرادهگن تاریمعت ، ، تاریمعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
لنوت لنوت هاگتسد   هاگتسد   66 ییانشور   ییانشور وو   هیوهت   هیوهت یظافحتسا ، ، یظافحتسا

1616

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا -  تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( پآ لور   ) افش یجراخ  هرادج  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس هریاد  مجنپ  هقبط  تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  دابا  تداعس  نابایخ  یادتبا  یدازا  نادیم   :: سردآ سردآ

36691091-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگدورف6217925 رهش  تکرش  یسرزاب  کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  هحفص 6)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( پآپآ لور   لور افش (  (  افش یجراخ   یجراخ هرادج   هرادج ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717
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ناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم هدیازم و   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش یاهزور  یلا 15:30  تعاس 9   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا راربا   :: عبنم یراداعبنم یاهزور  یلا 15:30  تعاس 9   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216762 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یدابآزوریف  ینامرد  یشزومآ و  عمتجم  تفاظن -  تامدخ  روما  یراذگاو  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدیمهف  دیهش  ناتسرامیب  تفاظن -  تامدخ  روما  یراذگاو  - 2

درالم  تمالس  یادهش  ناتسرامیب  تفاظن - تامدخ  روما  یراذگاو  - 3
رایرهش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هتسبرادم -  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  - 4

نایئایحیافش  ینامرد  یشزوما  زکرم  لاس -  یرادربریوصت 5  دحاو  یراذگاو  - 5
یدابآ  ربکا  دیهش  ینامرد  یشزوما  زکرم  هلاسکی -  هاگشیامزآ  دحاو  یتکراشم  یراذگاو  - 6

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب  هلاسکی -  هاگشیامزآ  دحاو  یتکراشم  یراذگاو  - 7

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000 دیرخ : 

هرامش 204 هنامرحم  قاتا  مود  هقبط  یزکرم  داتس  نامتخاس  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  شرآ  نادیم  دالیم  جرب  یجورخ  تمه  هارگرزب  نارهت   ، :: 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

شیک جاوما  ناماس  حرط و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/09هرامش ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حالصیذ هدننک  نیمات  ییاسانش  هب  تبسن  یراجت  نامتخاس  نایش  هژورپ  نژیو  کیاه  یراجت  ناشن  اب  هتسب  رادم  نیبرود  نیمات 

.دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
) لایر نویلیم  هاجنپ  دصشش و   ) غلبم 650,000,000 هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 

موس هقبط  هرامش 101 ، ید ، کناب  بنج  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  یرادا  تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

88832009  - 88831008 :: 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

( - ( - هلاس هلاس   55  ) ) یرادربریوصت یرادربریوصت دحاو   دحاو یراذگاو   یراذگاو  - - هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ تفاظن -  -  تفاظن تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
(( هلاسکی هلاسکی  ) ) هاگشیامزآ هاگشیامزآ دحاو   دحاو یتکراشم   یتکراشم یراذگاو   یراذگاو

1818

نژیو نژیو کیاه   کیاه یراجت   یراجت ناشن   ناشن اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200109484200093 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/11/05  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش هس  زور   15:15

مج ماج   :: عبنم هبنشودعبنم زور   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216873 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ماد هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 39  و  ( Bullet  ) تلوب هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب  لمح و  یریگراب  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب لاناک  زا 16  ترابع  هک  ( NVR ریواصت طبض  هاگتسد  دادعت 24  ( Speed Dome  ) ماد دیپسا  کرحتم  یگنر  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 5  و  ( Dome)
نیبرود و یفقس  هیاپ  ددع  دادعت 4  نیبرود و  یراوید  هیاپ  ددع  دادعت 2  هاگتسد و  دادعت 2  هب  لاناک  هاگتسد و 64  دادعت 5  هب  لاناک  هاگتسد 32  دادعت 15 

تیابارت شش  دراه  ددع  دادعت 67 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/471/248/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت بالضاف  با و  هیفصت  نیمات و  تکرش  باجح -  نابایخ  یمطاف  - رتکد  نبایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http:www.tpww.ir-http:www.aww.ir

:: 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

نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد دادعت  3939   دادعت وو   ( ( BulletBullet  ) ) تلوب تلوب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 162 16 دادعت   دادعت یزادناراب   یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
طبض طبض هاگتسد   هاگتسد دادعت  2424   دادعت ( ( Speed DomeSpeed Dome  ) ) ماد ماد دیپسا   دیپسا کرحتم   کرحتم یگنر   یگنر هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت وو   ( ( DomeDome  ) ) ماد ماد هتسبرادم   هتسبرادم

22 دادعت   دادعت وو   هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت هبهب   لاناک   لاناک وو  6464   هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت هبهب   لاناک   لاناک   3232 هاگتسد   هاگتسد   1515 دادعت   دادعت هبهب   لاناک   لاناک   1616 زازا   ترابع   ترابع هکهک   ( ( NVRNVR ریواصت   ریواصت
یراوید یراوید هیاپ   هیاپ ددع   ددع

2020
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4101140 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سم یادهش  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  مویداتسا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  تازیهجت ، مزاول و  نیمات  یسدنهم ، یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 " EPC تروص هب  کبابرهش 

یادهش یشزرو  یگنهرف  هعومجم  مویداتسا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هناماس  یرادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، مزاول و  نیمات  یسدنهم ، یحارطراک و  رصتخم  حرش 
EPC تروص هب  کبابرهش  سم 

بصن یشک و  لباک  یطابترا و  یاهریسم  یحارط  یهاگراک ( یسدنهم  یلیصفت و  یسدنهم  لماک و  تروصب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  هژورپ  یحارط  - 
اب هارمه  نشکس  نالپ و  تاعطق ، یمامت  تاصخشم  تسیل و  هئارا  اهتروپاس ، تالاصتا ، اهوناز ، یلصا ، تاعطق  لماش  لماک  تروص  هب  مزال  یاه  هیاپ  تاریهجت و 

(.... تلیبزا یلک و  دانسا  مزال ، یتوص  تابساحم  هچرتفد 
دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   6 راک : ماجنا  تدم 

نامرک ناتسا  رانا - هب  کبابرهش  هداج  رد  عقاو  کبابرهش  ناتسرهش  سم  یادهش  هاگشزرو  راک : ماجنا  لحم 

رب تاصقانم  رد  تکرش  یارب  یضاقتم  ندوب  تیحالص  دجاو  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک و هیهت  تهج  ، تسیلرودنو رد  هدش  یفرعم  دنرب  زا  یگدنیامن  ندوب  اراد  تسیز - طیحم  تشادهب و  ینمیا ، رظنم  زا  ناراکنامیپ  یبایزرا  لمعلاروتسد  ساسا 

لایر لداعم 1،600،000،000  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هئارا  ییاناوت  ندوب  اراد  هتسبرادم - یاه  نیبرود  متسیس  تازیهجت 

:: سردآ سردآ

(034  ) 31496543 :: نفلت :: dargah.nicico.comنفلت 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

یگنهرف یگنهرف هعومجم   هعومجم مویداتسا   مویداتسا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت وو   مزاول   مزاول نیمات   نیمات یسدنهم ، ، یسدنهم وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یشزرو یشزرو

2 12 1
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باخرس یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش  2127  - 1337/10/12/1/1: هصقانم هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
2001090366000001: ناوخارف

رشن خیرات  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/08 هبنش  زور  تعاس 14  ات  خروم 1401/11/05  مود  تبون  یهگآ 

جارس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/18

6217841 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 11  اهتکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/19

دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  هیاپ  تاعالطا  اب  ار  یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم شخب  غالبجواس  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  عباوت  زا  باخرس  یاتسور  یریوصت  شیاپ  هژورپ  هصقانم  عوضوم 

هام  راک 3  ماجنا  تدم  - 
لایر دروآرب 11.550.000.000  غلبم  - 

یرایهد مانب  کناب  تسپ  دزن  یرایهد 1000213685406  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  یکناب -  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانزور یهگآ  جرد  هنیزه  دشاب - .  .داد  رارق  غلبم  تادهعت 10 % ماجنا  نسح  هدرپس  همانتنامض  هئارا  هب  فظوم  هصقانم  هدنرب  : تادهعت ماجنا  نسح  همان  تنامض 

لایر  نیمضت 577.500.000  غلبم  دشاب -  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع ی  هب  تبون  ود  رد 

باخرس یرایهد  ناتسلگ 1  هچوک  زا  رت  ناپ  باخرس  یاتسور  غالبجواس  ناتسرهش  زربلا  ناتسا   :: سردآ سردآ

02644344232: نفلت  :: 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

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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم و  قباطم  بصن  تهج  رازفا  مرن  سیک و  هارمه  هب  یتسد  کرحتم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000599 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نفلت 35912251 مج  ینام  یاقآ  اب  یگنهامه  روتکاف -  شیپ  یرازگراب  هارمه  هب  هکبش  رچپ  سید  رازفا  مرن  سیک و  هارمه  هب  یتسد  کرحتم  ویدار  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

اه و الاک  تلاصا  لیوحت ، نامز  تدم  تاصخشم ، زین  روتکاف  شیپ  رد  هدوب و  تسویپ  تاصخشم  لیاف  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  مالقا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 35912251 اب  یگنهامه  .دوب  دهاوخ  فذح  هلزنم  هب  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  .ددرگ  دیق  یتسیاب  یتنراگ 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

3591572-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

تاناما6216862 قودنص  هب  جورخ  دورو و  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 32) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بصن بصن تهج   تهج رازفا   رازفا مرن   مرن وو   سیک   سیک هارمه   هارمه هبهب   یتسد   یتسد کرحتم   کرحتم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 2323
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216893 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SCATS اه عطاقت  دنمشوه  رلرتنک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

AIN FRAME  , رازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  یکیفارت - تازیهجت  ناگدنشورف  ناینب - شناد  هناروآون و  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 7 لقادح  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 5 - لقادح  ینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 7 - لقادح 

فکمه هقبط  لمح  تنواعم  نامتخاس  مالسا  ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05133448472 :: نفلت :: ets.mashhad.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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462156 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCATSSCATS اهاه   عطاقت   عطاقت دنمشوه   دنمشوه رلرتنک   رلرتنک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

اهاه  کک چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 2525

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

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

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

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

6217077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تراچ ) )0130404 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985008966 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ ، WACHE گنر ، نک  کشخ  هروک  هدنراگن  یا ، هریاد  تراچ ، الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

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

یلام ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تراچ ) )0130404 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   WAGO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات  دروم  ینادیم  تست  طرش  هب  کوتسا  یالاک  دیرخ  ندش ، جراخ  دیلوت  هدر  زا  قوف و  یالاک  ینیزگیاج  ناکما  مدع  هب  هجوت  اب 

1101092447001386 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   WAGO یتراجت مان  لدم 837-750   PLC یتظافح لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینفداهنشیپ ، تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PARTS FOR TOTCO DOUBLE RECORDER & PARTS FOR TOTCO DOUBLE RECORDER & Go-Devils  InstructionGo-Devils  Instruction ناونع : : ناونع 2626

PLCPLC  یتظافح یتظافح لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2727
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449046 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/14هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتروناک یسناکرف  ویارد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتروناک رتروناک یسناکرف   یسناکرف ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2828
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ملاسا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تسا -  یمازلا  گولاتاک  لاسرا   - FM200 متتسیس ابرورس  قاتا  تهج  کیتاموتا  قیرح  یافطا  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  یناشن  شتآ  هیدات 

1101092124000013 زاین :  هرامش 
ملاسا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  کرام  تاصخشم و  مامت  هارمه  هب  لماک  گولاتاک  لاسرا  -FM200 متتسیس اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرح  یافطا  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راد بیش  فقس  عافترا 3.10 و 2  اب  3.26*3.26  : قاتا ژارتم  - دش دهاوخ  میظنت  دادرارق  هدنرب  مالعا  زا  سپ  - تسا یمازلا  یناشن  شتآ  هیدات  لاسرا 

4389119358 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  ملاسا - بوچ  عیانص  بنج  - ینیمخ ماما  نادیم  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44261481-03  ، 44263052-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264064-013 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6217794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154483 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
qlight دنرب رادروتوم  نریس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/11 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FM200FM200 متتسیس   متتسیس ابرورس   ابرورس قاتا   قاتا تهج   تهج کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

qlightqlight دنرب   دنرب رادروتوم   رادروتوم نریس   نریس ناونع : : ناونع 3030
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  روحم  رد  یلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001460000326 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  نامیپ  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ICTF-FO-B2-01/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 15  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  مامضنا 2  هب  راد  هلگ  درمال و  هب  نانکشا  لصاف  دح  هطقن  رد 7  یرونربیف  ریسم  یراکرپ  نادرگرب و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  3/931/000/000 دروارب :

:: 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

یلنوت یلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131

لصاف لصاف دحدح   هطقن   هطقن ردرد  77   یرونربیف   یرونربیف ریسم   ریسم یراکرپ   یراکرپ وو   نادرگرب   نادرگرب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

desktop-mini-pc ددع تساوخرد 61  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000103 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Ei340U لدم  Easy i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 61 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/10عبنم تاکاپ  لیوحت  تلهم   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5616MA لدم یواوه  یساش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

DC رواپ تراک  لاکیتپا 1G و  تروپ  ود  اب   CCUB یلرتنک تراک  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلک  لمح و  هنیزه 

دش دهاوخ  تخادرب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم 

سراف هقطنم  تارباخم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

ینامداش 07136112217  :: 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

desktop-mini-pcdesk top-mini-pc ددع   ددع   6 16 1 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3333

56165616 MAMA  لدم لدم یواوه   یواوه یساش   یساش ناونع : : ناونع 3434

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1641920 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکاخ ییاوه و  یاه  ربیف  ریسم  حالصا  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1014 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم زا  لبق   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216974 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، لایرتم نیمات  اب   ( ACCESS و MDF رد یشک  هژنار  تایلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودب   ) یرون ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز میرک  دیهش  تشدهام و  یادهش  ریبکریما ،  ییاجر ،  دیهش  ینفلت  زکارم  تهج  تازیهجت  تاموزلم و 

:: 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

یکاخ یکاخ وو   ییاوه   ییاوه یاه   یاه ربیف   ربیف ریسم   ریسم حالصا   حالصا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

یرون یرون ربیف   ربیف وو   یسم   یسم ینادیم   ینادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-113-192 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-11-09هرامش عورش 05-11-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6217087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ربتعم یتناراگ  اب   HWIC-2FE لدم رتور  لوژام  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004464000015 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
.ربتعم یتناراگ  اب   HWIC-2FE لدم رتور  لوژام  ددع   2 - 

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

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، ناتسا بعش  تیریدم  نامتخاس  نواعت  هعسوت  کناب  عماج - دجسم  بنج  یدازآ -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813673111 یتسپ :  دک 

33228778-054  ، 33262298-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228678-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه ک6216929 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 19)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3737

.ربتعم .ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     HWIC-2FEHWIC-2FE  لدم لدم رتور   رتور لوژام   لوژام ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 3838

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

بصن6217622 تهج  رازفا  مرن  سیک و  هارمه  هب  یتسد  کرحتم  هحفص 18)ویدار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  یسودرف و  هار  هس  ریغتم  مایپ  ولبات  تازیهجت  لماک  ییاجباج  یروآ و  عمج  تازیهجت ، دیرخمالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناربلد هیردیح  تبرت  - هچغاب روحم  رد  ددجم  یزادنا 

1101001423000239 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روحم روحم ردرد   ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات تازیهجت   تازیهجت لماک   لماک ییاجباج   ییاجباج وو   یروآ   یروآ عمج   عمج تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000036 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودجاب  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000493 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لودجاب  یلودج  گنر  - 

یشاقنو یدنب  هتسب  لیاسو  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

یلودج یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 4141

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457767 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیقثرج کارتفیل و  یاج  اب  ) یرتم ینتب 2  یسرجوین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  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 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ اههاکتعرس و  تهج  یکیفارت  یارجا  هیهت و  یشک )  طخ  یزیمآ و  گنر  ریذپ (  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  هب  هدایپ  رباع  یشک 

1101004572000199 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیقثرج لیقثرج وو   کارتفیل   کارتفیل یاج   یاج اباب   )) یرتم یرتم   22 ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 4242

طخطخ وو   اههاکتعرس   اههاکتعرس تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یشک )  )  یشک طخطخ   وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ریذپ (  (  ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
هدایپ هدایپ رباع   رباع یشک   یشک

4343
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشیدهم  ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ  یساسا  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004449000126 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  ءاضما  رهم  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
. 

.ددرگ یراذگراب  ءاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000514 زاین :  هرامش 

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

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش هزوح   هزوح ردرد   لیردراگ   لیردراگ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 4444

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسرجوین   یسرجوین هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 65 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v98jl59f9cykv?user=37505&ntc=6217391
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6217391?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vsxcb6q9jexc5?user=37505&ntc=6217850
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6217850?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار6216611 بصن و  ریغتم و  مایپ  ولبات  تازیهجت  لماک  ییاجباج  یروآ و  عمج  تازیهجت ، دیرخ 
روحم رد  ددجم  یزادنا 

هحفص 28) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6216893SCATS اه عطاقت  دنمشوه  رلرتنک  تازیهجت  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( 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 19 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزابو تسویپ  ینف  تاصخشم  ییارجا  دراوم  دروم  قبط 11 یلیر  یکیلوردیه  برد  بصن  تخاس و  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدمحم یاقآ   09124784674 یروضح
1101001010000401 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزابو تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  لاکیناکم  ینامتخاس و  ییارجا  دراوم  دروم  قبط 11 یلیر  یکیلوردیه  برد  بصن  تخاس و  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ناسکاپ تکرش  یوربور  برغ  هب  قرش  حتف  هارگرزب  7 رتمولیک  - تسیمازلا یروضحدیدزاب  ددرگیم  دیکلات  - یدمحم یاقآ   09124784674 یروضح

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

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

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیر یلیر یکیلوردیه   یکیلوردیه برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 65 ھحفص 32 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یبرس  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001312 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  کی  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یبرس  کیتاموتا  برد 

 - ههام تخادرپ 2 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یبرس   یبرس کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 65 ھحفص 33 
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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 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  1  ) یریوصت نوفیآ  ددع - )  1  ) یمشچ روسنس  اب  یا  هشیش  یلیر  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003493 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   KEMWIE یتراجت مان   S-560C لدم یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

انام هناشاک  هیارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ماکآ  یتراجت  مان   AKA 105 لدم یرتم  زیاس  یا  هشیش  یلیر  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش جرد  بصن  هنیزه  نودب  برد  تمیق  نمض  رد  دامرف  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: 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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ یمشچ   - - یمشچ روسنس   روسنس اباب   یایا   هشیش   هشیش یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 65 ھحفص 34 
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نادمه هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاناما قودنص  هب  چورخ  دورو و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001585000010 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تاناما قودنص  هب  چورخ  دورو و  هاگتسد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هبساحم  تمیق  رد  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ  تسیل  قبط  تاناما  قودنص  هب  چورخ  دورو و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516673351 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  دیشر  هجاوخ  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526921-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525375-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرکا لوسر  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 11 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6217126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم هئارا  تسویپ  هب  یلک  تسیل  زیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000174 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

رتم  1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  ههام  هجو 7  تخادرپ  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  میظنت و  هدش  صخشم  نامز  تدم  هب  تبسن  اردوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دشاب یم  یمازلا  هدنرب  مالعا  مزال و  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج  روتکاف  شیپ  هئارا 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352116-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاناما تاناما قودنص   قودنص هبهب   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4949

یزغم یزغم وو   لفق   لفق وو   تالآ   تالآ قاری   قاری  - - یقرب یقرب یلیر   یلیر برد   برد  - - یبرس یبرس هشیش   هشیش  - - یبرس یبرس قرو   قرو ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 65 ھحفص 35 
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روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتسیب راخب  هاگورین  بایزلف  یسرزاب  یاه  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001576000061 زاین :  هرامش 

( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تاحفص مامت  کینورتکلا  یاضما  دوجو  مدع  تروص  رد  دنشاب و  تاحفص  مامت  کینورتکلا  یاضما  یاراد  تسیابیم  دادرارق  اهبمالعتسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف بلاق  رد  تسیابیم  یتساوخرد  کرادم  نینچمه  .دش  دهاوخن  عقاو  شیریذپ  دروم  داهنشیپ 

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگورین هاگورین بایزلف   بایزلف یسرزاب   یسرزاب یاه   یاه تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 65 ھحفص 36 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، بصن  ارجا و  دیرخ ، مالعتسا  دیدجت  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001423000240 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   لکد   لکد نویسادنوف ، ، نویسادنوف بصن   بصن وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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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نانمس ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادارآ رهشیدهم و   ، نانمس ناتسرهش  یارب 3  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005385000012 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  -2 .دشاب یم  یمازلا  یفیک  یبایزرا  یسررب  رد  الاک  لدم  ندوب  صخشم  یارب  روتکاف  شیپ  ندومن  تسویپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسویپ  تسیل  قباطم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  کالم  - 4 .دریگب رارق  رظن  دم  ناتسرهش  یارب 3  بصن  تامدخ  تمیق  داهنشیپ  رد  -3 .دشاب

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  یرطاش  دیهش  لپ  بنج  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3514655677

33326058-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321616-023 :: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  هیدهم  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000062 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  . SAVA Co یتراجت مان   H264-488IR لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

نادارآ نادارآ وو   رهشیدهم   رهشیدهم  ، ، نانمس نانمس ناتسرهش   ناتسرهش یارب  33   یارب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه هیدهم   هیدهم هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  یناشاک  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000063 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   NEXT یتراجت مان   CMOS لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  راهب  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000065 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه یناشاک   یناشاک هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه راهب   راهب هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  روتساپ  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000066 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   RBDS4848 لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  یندم  راولب  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000064 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   NEXT یتراجت مان   TVL 420 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه روتساپ   روتساپ هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه یندم   یندم راولب   راولب هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 65 ھحفص 40 
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  ..ادبع  هدازماما  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000061 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ریالم  مایخ  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000067 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
CASTLE یتراجت مان  نادنکوج  یناجاقآ  یلعناج  هدننک  هضرع  عجرم   CA-3056C هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 65 ھحفص 41 
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هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیحالص نتشاددسرب   IT ناسانشراک دات  هب  تسویپ و  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  یراکنامیپ  ینمیا و 

1101005785000106 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

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

تاعالطا یروانف  دحاو  ناسانشراک  دات  هب  تسویپ و  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصندشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تاروسک  هیلکدشاب  یم  یمازلا  یراکنامیپ  ینمیا و  تیحالص  نتشاددسرب 

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

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

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6216893SCATS اه عطاقت  دنمشوه  رلرتنک  تازیهجت  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 65 ھحفص 42 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1016/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216975 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، لایرتم نیمات  اب  ( access و mdf رد یشک  هژنار  تایلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودب   ) یرون ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراثآ دیهش  هدیمهف ،  دیهش   ، یدیشر دیهش  تنیط ،  شوخ  دیهش  یقودص ،  دیهش  ینفلت  زکارم  تهج  تازیهجت  تاموزلم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6216574 یرادهگن  یاه access و  متسیس  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و 
تیفرظ مک  زکارم 

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6216794 ربیف  یسم و  لباک  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 8)یرادهگن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هژنار6216969 تایلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودب   ) یرون ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و 
ینفلت زکارم  تهج  تازیهجت  تاموزلم و  لایرتم ، نیمات  اب   ( ACCESS و MDF رد یشک 

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6216972 ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 8)یرادهگن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6216974 ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 23)یرادهگن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6216975 ربیف  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 42)یرادهگن و  )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه6216488 هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 
بالضاف

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف وو   یسم   یسم ینادیم   ینادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6262

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلوب6216873 هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب  لمح و  یریگراب  لیوحت  دیرخ و 
نیبرود هاگتسد  دادعت 5  و  ( Dome  ) ماد هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 39  و  ( Bullet)

ریواصت طبض  هاگتسد  دادعت 24  ( Speed Dome  ) ماد دیپسا  کرحتم  یگنر  هتسبرادم 
لاناک هاگتسد و 64  دادعت 5  هب  لاناک  هاگتسد 32  دادعت 15  هب  لاناک  زا 16  ترابع  هک  ( NVR

یراوید هیاپ  ددع  دادعت 2  هاگتسد و  دادعت 2  هب 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درکژد یرادرهش   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم راتکه   153 رادقم - کالما یزاسونو  یزیمم  تهج  حرط  هیهت  روظنم  هب  نایعاو  هصرع  دابهپ  اب  ییاوه  یرادرب  هشقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش میرح  راتکه  و727 

1101005857000027 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  درکژد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 
راتکه 880 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میرح راتکه  هدودحم و727  راتکه   153 رادقم - کالما یزاسونو  یزیمم  تهج  حرط  هیهت  روظنم  هب  نایعاو  هصرع  دابهپ  اب  ییاوه  یرادرب  هشقن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهش

7386194438 یتسپ :  دک  درکژد ،  یرادرهش  درکژد ، رهش  دیلقا ، ناتسرهش  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44596958-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44597357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاسونو6216413 یزیمم  تهج  حرط  هیهت  روظنم  هب  نایعاو  هصرع  دابهپ  اب  ییاوه  یرادرب  هشقن 
رهش میرح  راتکه  هدودحم و727  راتکه   153 رادقم - کالما

هحفص 44) دابهپ  ( دابهپ

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

هدودحم هدودحم راتکه   راتکه   153153 رادقم رادقم -- کالما کالما یزاسونو   یزاسونو یزیمم   یزیمم تهج   تهج حرط   حرط هیهت   هیهت روظنم   روظنم هبهب   نایعاو   نایعاو هصرع   هصرع دابهپ   دابهپ اباب   ییاوه   ییاوه یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ناونع : : ناونع
رهش رهش میرح   میرح راتکه   راتکه وو727727  

6363
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد رتلیف  ددع  ود  اب  کینورتسادنیا  گنیجیپ  ماکرتنیا  ظفاحم  یکیتسالپرواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000916 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یرادا تازیهجت  رواک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هدنشورف  هدهع  هبالاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  عمتجم  هب  هعجارم  قیقد  یریگ  هزادنا  یارب 

دشابیم یراک  زور  رد 25 روتکاف  غلبم  تخادرپ 

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

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد رتلیف   رتلیف ددع   ددع ودود   اباب   کینورتسادنیا   کینورتسادنیا گنیجیپ   گنیجیپ ماکرتنیا   ماکرتنیا ظفاحم   ظفاحم یکیتسالپرواک   یکیتسالپرواک ناونع : : ناونع 6464

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

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیجیپ متسیس  هب  لاصتاو  ناکشزپ  گنی  دک  هارمهب  هکبش  تحت  نفلت  یزکرم  متسیس  زادنا ی  هارو  بصنو  لمحدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  هاگتسد  کی  دادعت  تروپ  350

1101091936000738 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیراک یتراجت  مان  ینف 7000  هرامش  ایاپ  یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IP-PBX لدم یتارباخم  متسیس  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ اب  هدننک  نیمات  اب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هیهت  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  الاک  بصنو  لیوحت  زا  سپ  هام  یتخادرپ 3

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

یلخاد6217201 رتلیف  ددع  ود  اب  کینورتسادنیا  گنیجیپ  ماکرتنیا  ظفاحم  هحفص 44)یکیتسالپرواک  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

یتارباخم6217625 متسیس  نفلت  هحفص 44)زکرم  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس نفلت   نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 6565
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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 10 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسا یمازلا  هگرب  ندرک  رپ  دیدزاب و   ** قیرح دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000453 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ برد  ناراهم  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپآ  برد  ناراهم  نمیا  هدنزاس  عجرم   Toos M لدم  220x120 cm زیاس یدالوف  سنج  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** تسا یمازلا  هگرب  ندرک  رپ  دیدزاب و   ** قیرح دض  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

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

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

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 6666
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نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  رورس  قاتا  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

1101093184000020 زاین :  هرامش 
نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  اب  رورس  قاتا  تقرس  دض  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

دشاب نارهت  تسیاب  یم  تکرش  تیلاعف  لحم 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6217142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154950 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/06 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 6767

 ( ( یناشنشتآ یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل ناونع : : : : ناونع 6868
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف قبط  رهشناریپ  نیچرمت  کرمگ  رورس  قاتا  مزاول  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  جردنم 

1101000313000035 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 46 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  جردنم  مرف  قبط  رهشناریپ  نیچرمت  کرمگ  رورس  قاتا  مزاول  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6216473 افطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6216580FM200 متتسیس ابرورس  قاتا  تهج  کیتاموتا  قیرح  یافطا  یزادنا  هار  هحفص 22)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6216649 دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

تسا6217133 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تاصخشم  اب  رورس  قاتا  تقرس  دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

6217142 ( یناشنشتآ قیرح (  سابل  هحفص 8) : قیرح  ( قیرح

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

یزلف6217601 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 8)رد  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزلف یزلف سنج   سنج رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یگنهرف 1  ییوجشناد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090605000068 زاین :  هرامش 

ناجنز یگنهرف 1  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نویزیولت - 

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

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ رکذ  تسویپ  مرف  رد  امازلا  یداهنشیپ  تمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال یاه  زوجم  درادناتسا و  -2

ربتعم یتناراگ  یاراد  -3
هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  لیوحت  -4

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  -5
یرادا لحارم  یط  یمسر و  روتکاف  تفایرد  زا  سپ  یتخادرپ  -6

4514466865 یتسپ :  دک  کالپ 64 ،  سیذرپ 11  هشیدنا  کرهش  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448515-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33470573-024 :: 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

یریوصت6216619 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، بصن  ارجا و  هحفص 36)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهشیدهم6216750  ، نانمس ناتسرهش  یارب 3  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  دیرخ و 
نادارآ و 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراذگاو6216762  - هتسبرادم یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تفاظن -  تامدخ  روما  یراذگاو 
( هلاسکی  ) هاگشیامزآ دحاو  یتکراشم  یراذگاو  هلاس - )  5  ) یرادربریوصت دحاو 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیو6216826 کیاه  یراجت  ناشن  اب  هتسب  رادم  نیبرود  نیمات  تازیهجت  هحفص 14)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

تلوب6216873 هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب  لمح و  یریگراب  لیوحت  دیرخ و 
نیبرود هاگتسد  دادعت 5  و  ( Dome  ) ماد هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 39  و  ( Bullet)

ریواصت طبض  هاگتسد  دادعت 24  ( Speed Dome  ) ماد دیپسا  کرحتم  یگنر  هتسبرادم 
لاناک هاگتسد و 64  دادعت 5  هب  لاناک  هاگتسد 32  دادعت 15  هب  لاناک  زا 16  ترابع  هک  ( NVR

یراوید هیاپ  ددع  دادعت 2  هاگتسد و  دادعت 2  هب 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6216914 نادمه  هیدهم  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6216926 نادمه  یناشاک  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6216966 نیبرود  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  تازیهجت ، مزاول و  نیمات  یسدنهم ، یحارط و 
یشزرو یگنهرف  هعومجم  مویداتسا  هتسبرادم 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6217128 قبط  نادمه  راهب  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6217136 نادمه  روتساپ  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6217155 نادمه  یندم  راولب  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6217571ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  هحفص 36)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6217615ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  هحفص 36)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6217630 رادم  هحفص 36)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 14)نویزیولت6217771 نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 65 ھحفص 51 
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روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یاه  رتویپماک  رورس و  ءاقترا  تهج  یرازفا  تخس  تاعطق  بصن  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001576000065 زاین :  هرامش 

( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مامت کینورتکلا  یاضما  دوجو  مدع  تروص  رد  دشابیم و  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  دادرارق و  اهبمالعتسا و  تاحفص  مامت  کینورتکلا  اضما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  در  داهنشیپ  تاحفص ،

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093132000053 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615835481 یتسپ :  دک  لمآ ،  یرادرهش  بالقنا - نابایخ  لمآ - ناردنزام -  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229007-011  ، 44223100-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229005-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یاه   یاه رتویپماک   رتویپماک وو   رورس   رورس ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7171

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 65 ھحفص 52 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بالقنا نامتخاس  ) ناهفصا یدرگناهج  هناخ  یتسد و  عیانص  هزوم  رورس  قاتا  یزاس  هدامآ  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101003365000218 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک   MECER یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   Mecer 6U on line sine wave لدم  KVA 6 ناوت  UPS Rackmount الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ای  یفنص  ماظن  نامزاس  زوجم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6216474 یاه  رتویپماک  رورس و  ءاقترا  تهج  یرازفا  تخس  تاعطق  بصن  لمح و  هحفص 51)دیرخ ، رورس  ( رورس

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

6216580FM200 متتسیس ابرورس  قاتا  تهج  کیتاموتا  قیرح  یافطا  یزادنا  هار  هحفص 22)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسا6217133 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تاصخشم  اب  رورس  قاتا  تقرس  دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

یزلف6217601 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 8)رد  قیرح  ( قیرح

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

رورس6217618 هحفص 51)دیرخ  رورس  ( رورس

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

زکارم6217626 دربراک   Mecer 6U on line sine wave لدم  KVA 6 ناوت  UPS Rackmount
رورس قاتا  هداد و 

هحفص 51) رورس  ( رورس

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

رورس رورس قاتا   قاتا وو   هداد   هداد زکارم   زکارم دربراک   دربراک   Mecer 6U on line s ine waveMecer 6U on line s ine wave لدم   لدم   KVAKVA  66 ناوت   ناوت   UPS RackmountUPS Rackmount ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 65 ھحفص 53 
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یزرواشک کناب   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشمدک  ناریا  دوش  لاسرا  هنومن  دات  زا  دعب  تروصرد  ددع  لانیجروا 100 DG 457 هشیش تسکشروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000202 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 65 ھحفص 54 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا یلصا و  کپ  تروصب  تسویپ ( تاصخشم  قبط  سکلباد  هریگتسد  گنیزویف و  یالاب  روسنس  , روتسیمرت  , رلور تاه  ابیشوت /  یپک  هاگتسد  تاعطق  ناونع : 

(
14014252 مالعتسا :  هرامش 

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/01/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تمس و6216399 یجنس  ناراب  روسنس  رگالاتید  یدادعت  لماش  یسانشاوه  یصصخت  تازیهجت  دیرخ 
تراک و میس  یتعنص و  مدوم  رگالاتید  تازیهجت ups و  ولبات  تبوطر و  امد  اب و  تعرس 

یرطاب

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا6216532 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 53)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یریوصت6216650 نوفیآ  یمشچ  - روسنس  اب  یا  هشیش  یلیر  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 32) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هریگتسد6217060 گنیزویف و  یالاب  روسنس  , روتسیمرت  , رلور تاه  ابیشوت /  یپک  هاگتسد  تاعطق 
سکلباد

هحفص 53) روسنس  ( روسنس

سکلباد سکلباد هریگتسد   هریگتسد وو   گنیزویف   گنیزویف یالاب   یالاب روسنس   روسنس ,, روتسیمرت روتسیمرت  ,  , رلور رلور تاه   تاه ابیشوت /  /  ابیشوت یپک   یپک هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 65 ھحفص 55 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  اریا  قرب , یاهدیلک  ندرک  هلوزیا  تهج  لفق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  و 

1101097224000308 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

باهش نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  اریا  قرب , یاهدیلک  ندرک  هلوزیا  تهج  لفق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: 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

یرون6216546 ربیف  تازیهجت  دیرخ  - تیربک هناخراک  هعومجم  هب  کدوک  کراپ  هطوحم  قاحلا  یارجا 
رهش حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ   - رهش حطس 

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6216574 یرادهگن  یاه access و  متسیس  یسم و  ینادیم  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و 
تیفرظ مک  زکارم 

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قرب6217557 ولبات  یچیئوس  هحفص 56)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

قرب قرب ولبات   ولبات یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 7676

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216878 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب دوخ و  همانساسا  هدام 3  دافم  ساسا  رب  انریا )  ) یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهشرازگ هلاقم ، ربخ ، لماش  یا  هناسر  یاوتحم  عاونا  عیزوت  دیلوت و  یروآدرگ 

.تسا هنیمز  نیا  رد  لاعف  حالص و  یذ  یقوقح  صاخشا  زا  تامدخ  تفایرد  دنمزاین  کرحتم و ...  ریواصت  ایدم  یتلام  ریسفت  سکع  یریوصت  یتوص و  یراتشون 
رسارس زا  ....و  کرحتم  ریواصت  ایدم  یتلام  سکع  یریوصت  یتوص و  یراتشون  یاهشرازگ  ریسفت ،  ، لیلحت هلاقم ، ربخ  عاونا  دیلوت  یروآدرگ  لماش  زاین  دروم  تامدخ 

.هصقانم طیارش  حرش  هب  ناریا 

لایر نیمضت 4.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1943 یسلجم  هچوک  شبن  دابا  فسوی  یهار  ود  لباقم  یمطاف  نابایخ  زا  رت  الاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

09122725908 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003718000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217369 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت ایدم ، یتلام  سکع ، یریوصت ، یتوص و  یراتشون ، یاهشرازگ  ریسفت ، لیلحت ، هلاقم ، ربخ ، عاونا  دیلوت  یروآدرگ ، لماش  زاین : دروم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هصقانم  طیارش  حرش  هب  ناریا  رسارس  زا  ...و  کرحتم 

یمالسا  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
، ایدم یتلام  سکع ، یریوصت ، یتوص و  یراتشون ، یاهشرازگ  ریسفت ، لیلحت ، هلاقم ، ربخ ، عاونا  دیلوت  یروآدرگ ، لماش  زاین : دروم  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.هصقانم طیارش  حرش  هب  ناریا  رسارس  زا  ...و  کرحتم  ریواصت 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 1943 دابآ ، فسوی  یهارود  یور  هبور  یمطاف ، نابایخ  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ،  ، 1595633319 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

یایا هناسر   هناسر یاوتحم   یاوتحم عاونا   عاونا دیلوت   دیلوت وو   ربخ   ربخ دیرخ   دیرخ یارب   یارب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هصقانم   هصقانم یمومع   یمومع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 7777

یربخ یربخ یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف عاونا   عاونا وو   ربخ   ربخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 7878

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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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6217865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب   in 75 زیاس  led رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003635 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   USER هدنزاس عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDS-75KU45 لدم  in 75 زیاس یتعنص   LED رگشیامن الاک :  مان 

نیون ناریدلگ  یریوصت  یتوص و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور یتخادرپ 10 هوحن  هدوزفا ،  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  تمیق  هدنشورف ،  هدهعرب  لمح  هنیزه  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  . 2

.دشابیم هدنشورف  هدهعرب  تشگرب  یاه  هنیزهو  لاطبا  تیلوئسم  یتساوخرد  یالاک  اب  یلاسرا  یالاک  تقباطم  مدع  . 3

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

یا6216878 هناسر  یاوتحم  عاونا  دیلوت  ربخ و  دیرخ  یارب  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یمومع  هحفص 56)ناوخارف  توص  ( توص

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

یاه6216966 نیبرود  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  تازیهجت ، مزاول و  نیمات  یسدنهم ، یحارط و 
یشزرو یگنهرف  هعومجم  مویداتسا  هتسبرادم 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یربخ6217369 یاه  هدروآرف  عاونا  ربخ و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 56)هصقانم  توص  ( توص

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

هحفص 14)نویزیولت6217771 نیبرود  ( نیبرود

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

6217865in 75 زیاس  led هحفص 56)رگشیامن توص  ( توص

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

inin   7575 زیاس   زیاس   ledled  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناگزاس یاهاگتسد  یارب  )ECG لباکو هجرد  لاسگزب 40 یرتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988001018 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REE0011EI هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   FUKUDA ME EKG,10LD رامیب لباک  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم 
ددع 75 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   Radical 7 لدم رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   LNCS DCIP هعطق بورپ  الاک :  مان 

ما نا  یب 
ددع 75 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک  (_ ناگزاس یاهاگتسد  یارب  )ECG لباکو هجرد  لاسگزب 40 یرتمیسکا  سلاپ  پورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  دات  هب  دوش  هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  دش  دهاوخن 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناگزاس ناگزاس یاهاگتسد   یاهاگتسد یارب   یارب )) ECGECG لباکو   لباکو هجرد   هجرد 4040 لاسگزب   لاسگزب یرتمیسکا   یرتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MT516 گنیروتینام لاتف  هاگتسد  ریمعت  یتساوخرد  تمدخ  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000270 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ تازیهجت  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  ، دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  دم  یآ  زوجم  یاراد  هدننک  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدنزاس تکرش  یلصا  تاعطق  زا  هدافتسا  ،02433011392 زکرم

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریادلگ  G-PLUS GDM-225JN چنیا روتینام 22  ددع  کی  تسویپ و  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686003095 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد راب  لیوحت  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  یرابتعا -  تخادرپ  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MT516MT516 گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت یتساوخرد   یتساوخرد تمدخ   تمدخ وو   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 8181

ناریادلگ ناریادلگ   G-PLUS GDM-225JNG-PLUS GDM-225JN  چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6217124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  ناریدام  یتناراگ   X.VISION 22” XK2230H روتینام ددع  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101004757000070 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف گنهامه  لدکاپ  سدنهم  نفلت 09155000145  هرامش  اب  رتشیب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133949351 یتسپ :  دک  سردم 12 ،  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6217578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ددع   ددع 1010 ناونع : : ناونع 8383

لماک لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 2020 ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش تاعطق و  تاصخشمودادعت  لماش  هک  یتسویپ  تسیل  امتح  هدوب و  هباشماهدک  ناریا  - لماک رتویپماک  هاگتسد  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطمدشابیم  ناگدننک 

1101094594000077 زاین :  هرامش 
زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

یشخب ردان  هدننک  هضرع  عجرم   GB 1 تیفرظ  KINGMAX لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ینسح روصنم  یددع  نتراک 200   DC لدم هنایار  رواپ  نف  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

روشک  DELMONT IMAGING هدنزاس عجرم   DELMONT IMAGING یتراجت مان   X-22E white لدم  in 22 زیاس نانز  یحارج  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 
تسردنت انرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GO-W20SD لدم  24x تعرس یکشم  گنر  اتاس  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 1/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  .دشابیم  یمازلا  بامیس  دنرب  ندومن  دیق  روتکاف و  شیپ  قاصلا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگ تمیق  یعطق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  .زور  یلا 20  نیب 15  روتکاف  هیوست  .هدنشورف  اب 

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6216748( ناگزاس یاهاگتسد  یارب  )ECG لباکو هجرد  لاسگزب 40 یرتمیسکا  سلاپ  هحفص 58)پورپ  روتینام  ( روتینام

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

6216847MT516 گنیروتینام لاتف  هاگتسد  ریمعت  یتساوخرد  تمدخ  دشاب و  یم  هباشم  دک  هحفص 58)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

6216916G-PLUS GDM- چنیا روتینام 22  ددع  کی  تسویپ و  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک 
ناریادلگ  225JN

هحفص 58) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6217124 ددع  هحفص 58)10 روتینام  ( روتینام

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

لماک6217578 رتویپماک  هاگتسد  هحفص 58)20 روتینام  ( روتینام

(( 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

رهشیدهم6216750  ، نانمس ناتسرهش  یارب 3  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  دیرخ و 
نادارآ و 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراذگاو6216762  - هتسبرادم یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تفاظن -  تامدخ  روما  یراذگاو 
( هلاسکی  ) هاگشیامزآ دحاو  یتکراشم  یراذگاو  هلاس - )  5  ) یرادربریوصت دحاو 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6216873 هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب  لمح و  یریگراب  لیوحت  دیرخ و 
نیبرود هاگتسد  دادعت 5  و  ( Dome  ) ماد هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 39  و  ( Bullet)

ریواصت طبض  هاگتسد  دادعت 24  ( Speed Dome  ) ماد دیپسا  کرحتم  یگنر  هتسبرادم 
لاناک هاگتسد و 64  دادعت 5  هب  لاناک  هاگتسد 32  دادعت 15  هب  لاناک  زا 16  ترابع  هک  ( NVR

یراوید هیاپ  ددع  دادعت 2  هاگتسد و  دادعت 2  هب 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6216966 نیبرود  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  تازیهجت ، مزاول و  نیمات  یسدنهم ، یحارط و 
یشزرو یگنهرف  هعومجم  مویداتسا  هتسبرادم 

هحفص 14) 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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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 08 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6217904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  رد  یراذگراب  تخرد و  یور  رب  کالپ  بصن  هنیزه  تخرد و  ییاسانش  کالپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000299 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 50000 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک داتس  هناماس  مالعتسا  خساپ  تسویپ  اضما  رهم و  یهد و  تمیق  زا  دعب  ار  تسویپ  کرادم  مالعتسا و  تسا  فظوم  هدننک  نیمات   :: 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

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

یگنهرف6216449 نامزاس  شزومآ  رازفا  مرن  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن6217622 تهج  رازفا  مرن  سیک و  هارمه  هب  یتسد  کرحتم  هحفص 18)ویدار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6217904 مرن  رد  یراذگراب  تخرد و  یور  رب  کالپ  بصن  هنیزه  تخرد و  ییاسانش  کالپ  هحفص 64)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( 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

یریوصت6216619 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، بصن  ارجا و  هحفص 36)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رازفا رازفا مرن   مرن ردرد   یراذگراب   یراذگراب وو   تخرد   تخرد یور   یور ربرب   کالپ   کالپ بصن   بصن هنیزه   هنیزه وو   تخرد   تخرد ییاسانش   ییاسانش کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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
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