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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 44

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشجنپ  1313   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6767))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 45

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

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

هرواشم ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

(1401 عجرم 08 -  هرامش   ) 2001001046000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  14:00 تعاس :  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم خرومعبنم  10:00 تعاس :  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس  دادما  میت  رارقتسا  لیکشت و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

1456 یچورکسا -  یاقآ   07132142714 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6242467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOC زکرم یزادنا  هار  یارب  روشک  یا  هقطنم  بآ  یاهتکرش  یربیاس  تینما  غولب  حطس  نعت  یاه  صخاش  نیودت  یسررب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام   16: ارجا راظتنا  دروم  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  6,500,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 

:: سردآ سردآ

03136615360 :: 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

یربیاس یربیاس دادما   دادما میت   میت رارقتسا   رارقتسا وو   لیکشت   لیکشت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

تینما تینما غولب   غولب حطس   حطس نعت   نعت یاه   یاه صخاش   صخاش نیودت   نیودت وو   یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/11/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاب یرادکناب  یاه  سیورس  تینما  یرارقرب  رد  نیون  یراکهار  تخانش  یسررب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/65 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاب زاب یرادکناب   یرادکناب یاه   یاه سیورس   سیورس تینما   تینما یرارقرب   یرارقرب ردرد   نیون   نیون یراکهار   یراکهار تخانش   تخانش وو   یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 33

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ 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 81 ھحفص 6 
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زاریش رجف  یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش لیوحت  تاقوا  یهگآ  راشتنا  زا  هتفه  کی  یط   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  زا  ریغ  هب  یلا 14  تعاس 8  زا  : هصقانم

بونج ربخ   :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242875 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 110  هب  یتعنص  هعطق  عون  نیمات 11   1577: هرامش یمومع  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 4/227  هب  یتعنص   CBN گنس رازبا و  عون  دیرخ 9   1578: هرامش یمومع  هصقانم  عوضوم 

رد جردنم  ینف  تاصخشم  قباطم  هعطق  دک  تهج 2/000  یتعنص  تاعطق  یشک  هشقن  یژولونکت و  نیودت  تامدخ  دیرخ   1579: هرامش یمومع  هصقانم  عوضوم 
هصقانم دانسا 

تروص هب  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  جنپ  لداعم  نیمضت  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  یهگآ  هنیزه  یداهنشیپ -  لک  غلبم  دصرد  نازیم 5  هب  مادک  ره  هتفس  کچ و  ای  یدقن و  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  یکناب ،  همان  تنامض 

دررد رازگ  هصقانم  .تسا  یمازلا  ندش  هدنرب  غالبا  خیرات  زا  هام  ود  یط  نآ  هئارا  هب  دهعت  ای  اتمس و  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد  .دشاب  یم  هصقانم  ناگدنرب  / هدنرب
.دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  ای  مامت و 

یناگرزاب تنواعم  زاریش ، رجف  یادهش  عیانص  کهوکود ، کرهش  نادیپس   ، زاریش هداج  رتمولیک 14  زاریش ، : هصقانم دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
یسرزاب تیریدم  رد  رقتسم  تاصقانم  قودنص  زاریش ، رجف  یادهش  عیانص  کهوکود ، کرهش  نادیپس   ، زاریش هداج  رتمولیک 14  زاریش ، : اهداهنشیپ هئارا  لحم 

07136703971 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینف6242237 تراظن  لرتنک و  هناماس 121 و  یروتارپا  یلنسرپ و  یمجح  تامدخ  ماجنا  یراپس  نورب 
گنیچاپسید روما  زاین  دروم 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

 ...  ... وو ددع   ددع دادعت  4/2274/227   دادعت هبهب   یتعنص   یتعنص   CBNCBN  گنس گنس وو   رازبا   رازبا عون   عون دیرخ  99   دیرخ ددع -  -  ددع   1 101 10 دادعت   دادعت هبهب   یتعنص   یتعنص هعطق   هعطق عون   عون   1 11 1 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 81 ھحفص 7 
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زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242237 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیک هکبش 20  لرتنک  لماش  گنیچاپسید  روما  زاین  دروم  ینف  تراظن  لرتنک و  هناماس 121 و  یروتارپا  یلنسرپ و  یمجح  تامدخ  ماجنا  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتایلمع  هزوح  حطس  رد  تلو  تلو و 400 

لایر  70/818/674/903 دروارب :

یسمش  لاس  کی  ارجا :  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3/124/561/000 نیمضت : 

قرب یورین  عیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http:www.tavanir.org.ir - http:www.toztab.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی هدرشف  تروصب  یفیک  یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  یا  هلحرم 

1401/11/12 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092769000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  زا 1401/11/12   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242834 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ ، عمج  هعسوت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور  ارجا 730  تدم 

لایر هیلوا 47.466.767.714  دروآرب 

 - زاجم تیفرظ  اب  یتعنص  نویساموتا  متسیس  ای  ندعم  تعنص و  هبتر 5  یاراد  لایر -  نیمضت 2.373.338.386  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  کولب 7  مراهچ  هقبط  هرامش 160  نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

02141934 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیچاپسید گنیچاپسید روما   روما زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک وو     12 112 1 هناماس   هناماس یروتارپا   یروتارپا وو   یلنسرپ   یلنسرپ یمجح   یمجح تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 66

دوخ دوخ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ییاجباج   ییاجباج یروآ ، ، یروآ عمج   عمج هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 81 ھحفص 8 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wss-0150052 :: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم   P/E "XTRALIS" VESDA SMOKE DETECTOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام  3 اهداهنشیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مان 85193768- تبث  رتفد  :: 021-83762604و5 و 41934-021  نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir :: 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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  یکدی  مالقا  دیرخ  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکلفریش چنیا -  چیپوت 1/2 2  یموینیمولا  گنیلپوک  چنیا -  هکلف 22/1  ریش  چیپوت  یموینیمولآ  گنیلپوک   ) قیرح افطا  متسیس  یکدی  مالقا  ناگدننک  نیمات  زا  توعد 
تاقلعتم هارمه  هب  چنیا  لماک 11.2  تناردیه  هبعج  یناشن -  شتآ  روش  گنلیش  هاگتسد  یقرب -  یناشن  شتآ  گنلیش  چیپ  میس  هاگتسد  چنیا -  یناشن 11/2  شتا 

دصرد یلکلا 3  هیاپ  یناشن  شتآ  موف  چنیا -  یزاگریش 1/2 1  مرها  هتسد  زاگ -  ردوپ و  یمرگ  ولیک  لوسپک 50  یتنزرب  شکور  سکاب -  ریاف  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33563026-051 کمایپ 10004441000444 ---   :: 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

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم   P/E "XTRALIS" VESDA SMOKE DETECTORP/E "XTRALIS" VESDA SMOKE DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یکدی   یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 81 ھحفص 9 
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مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ILPC-T-01-017 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر درایلیم  یدودح 65  دروآرب  مالیا -  یمیشورتپ  تکرش  مرالآ  لارنج  متسیس  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر درایلیم  نازیم 2  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ  یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ  مالیا   :: سردآ سردآ

ای 4215 یلخاد 3003   08438390000 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

سکفلت 08432723948  :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بختنم6242826 هبعش  تقرس 30  رطخ و  نالعا  متسیس  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001001034000218 هناماس  - WRD-0250113 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  هس   ) رثکادح 3 یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  راشتنا 

ناسارخ  :: عبنم زاعبنم سپ  هتفه  ود  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ 

6242003 :: هرازه هرازه دانسادکدک   رد  جردنم  یاهخیرات  قبط   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن نیمات  ار  دوخ  زاین  دروم   TNX کنارت ویدار  چیئوس  ددع  ود  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیحالص دجاو  تکرش  کی  قیرط  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم   :: نفلت تاصقانمنفلت هناماس  تمسق   WWW.SETADIRAN.IR :: 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

مرالآ مرالآ لارنج   لارنج متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

TNXTNX  کنارت کنارت ویدار   ویدار چیئوس   چیئوس ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 81 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hk74fy54h2nvc?user=37505&ntc=6242879
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6242879?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8mwnjrnakbcar?user=37505&ntc=6242003
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6242003?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1019 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زربلا هژیو  مج  ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 د )  ) یتارباخم هکبش  هعسوت  یمجح  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت هبنفلت زربلا  هقطنم  تارباخم  تیاس  :: www.tci.ir و  تیاسبو تیاسبو
WWW.ALBORZ.TCLIR: یناشن

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011111-04 :: یهگآ یهگآ هرامش   نمهبهرامش  18 هبنشهس ، ات  تعاس 00:00  نمهب 1401   12 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00  1401

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم نمهب 1401   26 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  یتارباخم  یاهتیاس  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن  تایلمع  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 2,800,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: 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

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت یمجح   یمجح حرط   حرط ناونع : : ناونع 1212

یتارباخم یتارباخم یاهتیاس   یاهتیاس ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011109 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  تستویارد  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.700.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81718555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف 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

یربیاس6242047 دادما  میت  رارقتسا  لیکشت و  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما6242467 غولب  حطس  نعت  یاه  صخاش  نیودت  هحفص 5)یسررب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6242674 تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تستویارد تستویارد تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

174-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242094 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  126/331/291/684 دروارب :

هام   12 نامیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6/316/564/584 نیمضت : 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم لیمکت   لیمکت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 81 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l3lpq74lzq5m5?user=37505&ntc=6242094
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6242094?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 19  تیاغل  خیرات 1401/11/12  حبص  تعاس 8  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/16

ون تراشب   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242190 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا هزوح  ییانشور  متسیس  ظفح  درکلمع و  یاقترا  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا  حطس  ینف  هینبا  تاریمعت  - 2

ناتسا  روطیش  کشوک -  قفاب -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  -3
ناکدرا  ناتسرهش  رد  ادقع  دابآ - سمش  روحم  تلافسآ  شکور  -4

نارداهب هوکدرگ -  روحم  وربآ  لپ  ثادحا  - 5
لیس زا  هدید  تراسخ  ینف  هینبا  یزاسزاب  یارب  ینتب  سکاب  دیرخ  -6

دیبسالگ گنر و  دیرخ  -7
ناتسا  یدیشروخ  یقرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت  دیرخ  -8

یکیرتکلا  ییاتشور و  تازیهجت  دیرخ  -9
دزی ) رذگ  رانک  هدودحم   ) سکعلاب شمش و  دبنگون  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ،  - 10

دابآ  رضخ  هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  -11
( هصقانم دیدجت   ) سکعلاب قمروس و  هوکربا -  تفت -  دزی -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ، -12

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12-18-3-1-6-5-4-12 اه :  دادرارق  تدم 

دزی نتسا  یاهداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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

روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب  - - ناتسا ناتسا حطس   حطس ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت -- یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ظفح   ظفح وو   درکلمع   درکلمع یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع
وو گنر   گنر دیرخ   دیرخ  - - لیس لیس زازا   هدید   هدید تراسخ   تراسخ ینف   ینف هینبا   هینبا یزاسزاب   یزاسزاب یارب   یارب ینتب   ینتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ  - - روحم روحم وربآ   وربآ لپلپ   ثادحا   ثادحا -- روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور --
تلافسآ تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب ،  ،  یزاسهب -- یکیرتکلا   یکیرتکلا وو   ییاتشور   ییاتشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ -- یدیشروخ یدیشروخ یقرب   یقرب یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ -- دیبسالگ دیبسالگ

تلافسآ تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب ، ، یزاسهب  - - یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ  - - روحم روحم
روحم روحم

1616

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

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

زا 81 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nf8wr4fhxjuff?user=37505&ntc=6242190
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6242190?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش تیاغل  خیرات 1401/11/12  تعاس 8  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242736 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 12.450.000.000  هام -  تدم 12  یظافحتسا -  هزوح  ییانشور  متسیس  ظفح  درکلمع و  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 30.000.000.000  هام -  تدم 3  نارداهب -  هوکدرگ -  روحم  وربآ  لپ  ثادحا 

لایر  دروارب 40.000.000.000  هام -  تدم 1  دیبسالگ -  گنر و  دیرخ 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر  هدرپس 625.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1500.000.000

...و لایر   2.000.000.000
تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  زوجم  اب  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  طبترم  هتشر  رد  تیهالص  یهاوگ  هئارا  ای  اههار  میرح  ینمیا و  لک  هرادا  هیدات  هئارا 

:: 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

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یهگآ فیدر 3  تدم  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدمت خیرات 1401/11/19  ات  دانسا  تفایرد  تلهم  یر  سکیا  هاگتسد  هیهت  عوضوم  اب  فیدر 3  خروم 1401/11/03  هرامش 1401/41  یهگآ  وریپ  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم 

هیحان 1 دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  تایلمع  یراذگاو  - 
هیحان 4 زبس  یاضف  یرادهگن  - 

یر سکیا  هاگتسد  هیهت  - 

هنیزه.تسا راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

یر ناتسرهش  یرتسگداد  بنج  یرادرهش  نابایخ  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یناشن  هب  هقطنم  یزکرم  نامتخاس  رد  اهدادرارق  روما  دحاو  تفایرد :   :: سردآ سردآ

:: 841617 و 84161202 نفلت :: business.tehran.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

دیبسالگ دیبسالگ وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ وربآ -  -  وربآ لپلپ   ثادحا   ثادحا ییانشور -  -  ییانشور متسیس   متسیس ظفح   ظفح وو   درکلمع   درکلمع یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 1717

یریر سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد هیهت   هیهت هیحان - - هیحان زبس   زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن دنامسپ -  -  دنامسپ هزیناکم   هزیناکم یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بور   بور وو   تفر   تفر تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : - - ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نیرخآهرامش زور  تدم 4  هب  خیرات 1401/11/10  زا   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:00  1401/11/13: ناوخارف دانسا  تفایرد  تلهم 

ون تراشب   :: عبنم :1401/11/24عبنم تاداهنشیپ لاسرا  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 08:30

6242826 :: هرازه هرازه تعاس 9:00دکدک    1401/11/24: اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هژورپ  تایلمع  دراد  رظن  رد  دزی  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی ناتسا  یلم  کناب  بختنم  هبعش  تقرس 30  رطخ و  نالعا  متسیس  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،، دیرخ ، - 

ینوماریپ )  یکیزیف و  تینما  یزاس  هدایپ  اتفا (  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  ینمیا  تیحالص  یهاوگ 

لایر  نیمضت 1.700.000.000 
لایر  دیرخ 4.000.000  غلبم 

دقن  هجو  زیراو  یکناب -  همانتنامض 
( یمازلا  ) یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بختنم بختنم هبعش   هبعش   3030 تقرس   تقرس وو   رطخ   رطخ نالعا   نالعا متسیس   متسیس لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،، ،، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون دیدجت  یا  هلحرم  ود  هدرشف )   ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/11/13 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/26 - 01/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشجنپ 1401/11/13  زور  تعاس 8  زا   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ  زور  تعاس 19  ات 

جارس  :: عبنم زورعبنم تعاس 8  ات  لاسرا  تلهم  نیرخآ   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشود 1401/12/8 لیوحت  خروم 1401/12/8 -  هبنشود 

6242316 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/16دکدک   هبنش  هس   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هدرشف  تروص  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لودج و  رد  جردنم  یلک  طیارش  تاصخشم و  ساسارب  ار  لیذ  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش 

لایر هیلوا 122.265.000.000  دروآرب  کینورتکلا -  تظافح  تازیهجت  دیرخ  - 

لایر غلبم 114.600.000.000  یکناب -  ربتعم  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناریتشک هارراهچ  هب  هدیسرن  یراولد  یلعسیئر  راولب  سدق  هکلف  رهشوب  رهشوب -  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

07731664291-07733337603 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکف 07731664115 هیدات   07733330964 :: 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

ناهفصا ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/16هرامش زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfceo.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسراهب هبعش  نامتخاس  یقرب )  ) یکیرتکلا تاسیسأت  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

(( یقرب یقرب  ) ) یکیرتکلا یکیرتکلا تاسیسأت   تاسیسأت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1
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رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091368000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242696 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تسیل  رودنو  رد  تیوضع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
122,265,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,114,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:30 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هب هدیسرن   – یراولد یلعسیئر  راولب  سدق –  هکلف  رهشوب –  رهشوب –  ناتسا  زاگ  تکرش   ، 7514779389 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یناریتشک هارراهچ 

:: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003699000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242825 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب  دیهش  ردنب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتشهب دیهش  ردنب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,428,141,659 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یتشهب  دیهش  ردنب  هناخریبد  لیوحت  یزیراو  شف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

09:00 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  ردنب  یگیر  دیهش  نابایخ  یاهتنا   ، 9971658749 یتسپ :  دک  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ تکرش   تکرش کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دحاو   دحاو گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 81 ھحفص 18 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003699000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242886 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب دیهش  ردنب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   5,428,141,659 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یتشهب  دیهش  ردنب  هناخریبد  لیوحت  یزیراو  شف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

کی هرامش  نامتخاس  یتشهب  دیهش  ردنب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یگیر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ   :: سردآ سردآ

05431283000 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05435321414 :: 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

ناتسا6242190 حطس  ینف  هینبا  تاریمعت  - یظافحتسا هزوح  ییانشور  متسیس  ظفح  درکلمع و  یاقترا 
دیرخ  - روحم وربآ  لپ  ثادحا  روحم - تلافسآ  شکور  روحم - تلافسآ  شکور  یزاسهب و  -

دیرخ - دیبسالگ گنر و  دیرخ   - لیس زا  هدید  تراسخ  ینف  هینبا  یزاسزاب  یارب  ینتب  سکاب 
 ، یزاسهب یکیرتکلا - ییاتشور و  تازیهجت  دیرخ  - یدیشروخ یقرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت 
ینابیتشپ و یرادرب ، هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،   - روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 

روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ،  - یتراظن یاه  نیبرود  یرادهگن 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دیبسالگ6242736 گنر و  دیرخ  وربآ -  لپ  ثادحا  ییانشور -  متسیس  ظفح  درکلمع و  هحفص 12)یاقترا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بختنم6242826 هبعش  تقرس 30  رطخ و  نالعا  متسیس  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دحاو   دحاو گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 81 ھحفص 19 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  تاعالطا  یروآ  نف  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000327 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  رف  یدیشر  یاقآ  تاعالطا  یروانف  سانشراک  اب  ینف  تالاوس  ای  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
58376641-09309762016

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6242211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یا  هنایار  یاه  متسیس  یبایتشپ  ریمعت و  یرادهگن ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000140 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دشاب و  یم  یمازلا  تعاس 11  خیرات 1401/11/09  رد  یهیجوت  هسلج  روط  نیمه  دشاب .  یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  یهیجوت  هسلج  رد  تکرش  مدع  تروص 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2525

تکرش تکرش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس یبایتشپ   یبایتشپ وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ،  ،  یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2626

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی COPE رشن قالخا  هناماس  رد  تبث  دروم  کی  هیرشن  یزاس  درادناتسا  هیلوا و  یبایزرا  - دروم کی  SCOPUS رد یزاس  هیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم

1101003885000151 زاین :  هرامش 
یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 

یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  لاوریاف  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000720 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09352589939 مدقم یرای  : سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم کیکی   SCOPUSSCOPUS ردرد   یزاس   یزاس هیامن   هیامن ناونع : : ناونع 2727

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 2828
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبدیابالاک.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  .دراد  یتسویپ  لیاف.وکسیس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلاروتکاف شیپ.دسرب  ینفدحاودات 

1101001621000352 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ سراپ  طابترا  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  سنسیال   L-ASA5545T-TMC وکسیس رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم  هباشمدک  ناریا  .دراد  یتسویپ  لیاف.وکسیس  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیجم 02151008076 سامت.دشابیم الاک  لیوحت  زادعب  یراک  زور  45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلا 

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2929
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب   SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION: سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LICENSE ددع  3500: دادعت - لاس رد  روضح  راب  راهچ  تومیر و 

1101090049004200 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم یددع  یکیتسالپ 1  باق   Symantec Endpoint Protection Enterprise ناونع هکبش  تحت  ینامزاس و  سوریو  یتنآ   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناماس رهم  زادرپ  هداد  نمیا  هدننک  هضرع 

ددع 3,500 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریا ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  : الاک لیوحت  - یرادا هام  ود  : یلام تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02146624106: سانشراک سامت  نفلت  - یقداص یاقآ  : سانشراک مان  * 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

قبط6242669 لیبدرا  یرادرهش  بالقنا  یارسگنهرف  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هیهت 
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا  یتسویپ  تاصخشم 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6242704HDD NL-SAS 12 TB ) HDD ENTERPRISE WITH FIRM WARE PES09 دیرخ
PROMISE FOR VIDEO SURVEILLANCE RFB

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6242832ios دیوردنا و رازفا  مرن  هارمه  هب  سلریاو  یرزیل  تنمیالا  هحفص 23)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب     SYMANTEC ENDPOINT PROTECTIONSYMANTEC ENDPOINT PROTECTION:: سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3030
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

131986 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیمسنارت رشیرپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6242039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/23 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیمسنارت رتیمسنارت رشیرپ   رشیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  ینف  یمومع و  طیارش.چیئوس  کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000407 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم   SENSONICS یتراجت مان   MO8601 لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  هلاناک  ود  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  هدننک  نیمات  طسوت  دشابیم و  تسویپ  طیارش.تسا  هباشم  دک  ناریا.رورس  قاتا  قیرح  مالعا  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تمدخ  ماجنا  زا  سپ  هام  هجو 2  تخادرپ..ددرگ 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس کرکر   یاهقاتا   یاهقاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   گنروتینام   گنروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006239 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افلآ هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PRO SAFE-SLS لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  لرتنک  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
سوت ورین 

ددع 143 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسا رب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب  یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک .  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ  لودج 

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

83762157-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEMP/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM ناونع : : ناونع 3434
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاروسک باهذ و  بایا و  - تسویپ هب  تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  یتامدخ  دک  دک و  ناریا  - تسارح /qm1/ یدیشروخ لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق 
1101092410001389 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رالوس  جارعم  یتراجت  مان   MERAJ 1830 لدم یدیشروخ  قرب  دیلوت  دلوم  لمح  لباق  تاقلعتم  تازیهجت و  تس  الاک :  مان 

جارعم یژرنا  نیون  یاه 
تس 1 دادعت : 

1401/11/21 زاین :  خیرات 
یدیشروخ یژرنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/21 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوناق ینوناق تاروسک   تاروسک وو   باهذ   باهذ وو   بایا   بایا -- تسویپ تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یتامدخ   یتامدخ دکدک   وو   دکدک   ناریا   ناریا -- تسارح تسارح //qm1qm1 // یدیشروخ یدیشروخ لنپ   لنپ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب

3535

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

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

زا 81 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h35llyfjd7eq3?user=37505&ntc=6242281
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6242281?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6242367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

delta V DELTA EMERSON رگشزادرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001209 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  عجرم   DELTA EMERSON هدنزاس روشک   SIEMENS یتراجت مان   VE300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC دربراک  delta V رگشزادرپ الاک :  مان 
DELTA EMERSON هدننک هضرع  عجرم 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  لمح  ههام -- کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتعنص ) نیبروت تهج  هراوشوم  دیلک و  هفحص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000859 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   ZHZ-00026 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 25 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارااب نامزمه  ینفداهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دندرگیم لاطبا  یجراخ  تاداهنشیپ  هیلکو  هدوب  یناریا  یالاکدیرخاب  تیولوا  - دنشابیم هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیاریغرد  هدوب  یمازلا  یلامداهنشیپ 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

delta V DELTA EMERSONdelta V DELTA EMERSON  رگشزادرپ رگشزادرپ ناونع : : ناونع 3636

(( یتعنص یتعنص )) نیبروت نیبروت لرتنک   لرتنک مسیس   مسیس تهج   تهج هراوشوم   هراوشوم وو   دیلک   دیلک هفحص   هفحص ناونع : : ناونع 3737
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  یلنپ و  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000858 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( ACER ASPIRE AZ1650 (DQ.SK6EM.001 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( ACER VERITON Z290G (DQ.VBKEM.001 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( Z291G(DO.VD6EM.005 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام وو   یلنپ   یلنپ رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 3838
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  لیاف  قباطم   spm کرام  - line laser یرزیل یروحم  مه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001171 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم دئوس  هدنزاس  روشک   SPM INSTRUMENT هدنزاس عجرم   LineLazer لدم  ios دیوردنا و رازفا  مرن  هارمه  هب  سلریاو  یرزیل  تنمیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

spm کرام  - line laser یرزیل یروحم  مه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم 
.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

iosios وو   دیوردنا   دیوردنا رازفا   رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   سلریاو   سلریاو یرزیل   یرزیل تنمیالا   تنمیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صخشم کرام  اب  قیقد و  روتکاف  شیپ   .... دراد تسویپ  تسیل   ...... هباشم دک  دیحوت  ........ قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000121 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   S2-ASD-300 لدم ریذپ  سردآ  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشورف ندوب  سر  تسد  رد  تهجب   .... یناهفصا ناگدنشورف  لوا  تیولوا   ...... دراد تسویپ  تسیل   .... ههام تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
صخشم کرام  اب  قیقد و  روتکاف  شیپ  ... هدنشورف  اب  هژورپ  ات  لمح  هنیزه   .... الاک دات  زا  سپ  شرافسو 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: 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

صخشم صخشم کرام   کرام اباب   وو   قیقد   قیقد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  ....  .... دراد دراد تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل  ......  ...... هباشم هباشم دکدک   دیحوت   ........ ........ دیحوت قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .تسویپ  مرف  قبط  تشادهب  هدکشناد  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیمکت  دیدزاب 

1201090360000032 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تسیمازلا دیدزاب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  ارجا  بصن و  هدش  جرد  تسویپ  طیارش  رد  انیع  هدش  هتساوخ  دراوم  مامت  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تمیق  مالعا  تهج  امتح  هدومن و  لصاح  سامت  زکرم 09126995067  یمومع  روما  ریدم  یرکش  یاقآ  بانج  اب  یرادا  تاعاس  رد  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف دیدزاب  انیسروپ  سدق خ  بالقنا خ  تشادهب خ  هدکشناد  رد  عقاو  هژورپ  لحم 

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86126205-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6242194 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 23)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0147113 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PORTABLE RADIO نیمات 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

رایرهش قرب  هقطنم   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا و هنایار  یفنص  نمجنا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد   ، تسویپ لودج  حرش  هبرایرهش  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کولف تست  تراظن و  هاگتسد  دات  اب  باسح  هیوست 

1101095163000036 زاین :  هرامش 
رایرهش قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایار یفنص  نمجنا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  تسویپ  لودج  حرش  هبرایرهش  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  راک  نایاپ  رد  کولف  تست  تراظن و  هاگتسد  دات  اب  باسح  هیوست  یا , 

3351647477 یتسپ :  دک  رایرهش ،  قرب  هقطنم  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65244150-021  ، 65240012-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65222833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PORTABLE RADIOPORTABLE RADIO نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادما  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3

1101000060000714 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلور  هتسب 1   m 2 لوط یکشم  گنر  لباک  میس و  هدنهد  مظن  نک  عمج  میس  الاک :  مان 
لور 5 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولبرد لیوحت  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغردودوش  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشابیم  تیالو  ناتسرامیب   ، ربکا ناتسرامیب  بنجزامن  عطاقتو  ناوجدیهش  نادیم  نیب  - هواکدیهش

09151184052: سامت.دوش

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید چیئوس   چیئوس دروک - - دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک یراوید -  -  یراوید کرکر   هکبش - - هکبش دربراک   دربراک تروپ   تروپ لماک  2424   لماک لنپ   لنپ چپچپ   لباک -  -  لباک وو   میس   میس هدنهد   هدنهد مظن   مظن نکنک   عمج   عمج میس   میس ناونع : : ناونع
هنایار هنایار هکبش   هکبش
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هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  تاصخشم  هکبش  ********** لباک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000007000059 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * سانشراک دیئات  دروم   61153620 سانشراک * دیئات  لیوحت و  زا  دعب  هام  هیوست 3 هدوزفا * شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153620-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545
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نارهت هبعش 17  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک هدهع  هب  زاین  دروم  مزاول  تاموزلم و  زا  یتمسق  نیمات  هطوبرم  روما  نفلت و  یرتویپماک و  هکبش  راک  یرسکی  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101090120000026 زاین :  هرامش 
نارهت هدفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  دیدزاب  راک  تیلک  زا  یهاگا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نمهب  خیرات 16و 17  رد  تیاغل 14:30 حبص  زا 8 دیدزاب  نامز 

دشابیم  29 هرامش یسکلف  هلول  رتم  شش و 100 رد  هس  قرب  لباک  رتم  زاین 100 دروم  مزاول 

1391933111 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 17 این  نومزآ  دیهش  مود  همیب  جرک خ  صوصخم  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44656494-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44644147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک هدهع   هدهع هبهب   زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تاموزلم   تاموزلم زازا   یتمسق   یتمسق نیمات   نیمات هطوبرم   هطوبرم روما   روما وو   نفلت   نفلت وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش راک   راک یرسکی   یرسکی ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف.تساوخردود  رد  ( سنسیال فیدر  5  ) هارمه هب  هاگتسد ) کی  )9300XE وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم 

1101001621000351 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6724-SFP لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یتناراگ  باهذ  بایا  یاه  هنیزهابدصاترفص  لمح  هنیزه  (. سنسیال فیدر  5  ) هارمه هب  هاگتسد ) کی  )9300XE وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت  . یراکزور تخادرپ.تسیمازلا 45 یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.دشاب  طبترم  تساوخرداب  دیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.دشابیم  هدنشورف 

یریصن  09131598378

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک هباشمدک ناریا.دراد   ناریا.دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف.تساوخردود   لیاف.تساوخردود ردرد   (( سنسیال سنسیال فیدر   فیدر 55  ) ) هارمه هارمه هبهب   هاگتسد ) ) هاگتسد کیکی   )) 93009300 XEXE وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.دشابیم   هنیزه.دشابیم

4747

دکناریا دکناریا .دوش   .دوش همیمض   همیمض امتح   امتح سامت   سامت هرامش   هرامش یتناراگ + + یتناراگ رکذ   رکذ وو   تازج   تازج اباب   تاعطق   تاعطق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
ددع ددع هبهب   فیدر   فیدر رهره   دحاو   دحاو تسا - - تسا هدش   هدش جرد   جرد هباشم   هباشم
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.دوش همیمض  امتح  سامت  هرامش  یتناراگ + رکذ  تازج و  اب  تاعطق  روتکاف  شیپ   - تسویپ لیاف  قباطم  هنایار  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هب  فیدر  ره  دحاو  تسا - هدش  جرد  هباشم  دکناریا 

1101095549000688 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نایناکشا تراجت  نازوریپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOLER MASTER یتراجت مان   GEMIN لدم هنایار  نف  الاک :  مان 

تس 15 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هنایار تولراش  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   H61M-S2P لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دیعس نب  نیما  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTONE یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP480A لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
داژن یتوه  قداصدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  نایسراپ  یتراجت  مان   Z1 ARIO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  ینف و  دات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  یدقن 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  زکرم  رادرابنا  هب  تاعطق  هیلک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه 

هدش رکذ  یلصا  یتناراگ  اب  طقف 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  یلخاد  یاه  نفلت  ساسا  رب   fxs ینفلت متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000045 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  جردنم  تاعالظا  لیمکت  یتسویپ و  لیاف  قیقد  هعلاطم  - یتساوخرد یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یلخاد   یلخاد یاه   یاه نفلت   نفلت ساسا   ساسا ربرب     fxsfxs ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  حرش  رد  تاصخشم  هب  هجوت  اب  تازیهجت  دیرخ 

هاگتسد  CORE5 چیئوس هاگتسد و  یوق 3  رتور  هاگتسد  یلومعم 1  رتور 
1101050381000080 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش نورتکلا  دام  هدننک  هضرع  عجرم   NET.CORE یتراجت مان   NSD1324D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-346 لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   CORE5CORE5 چیئوس   چیئوس وو   هاگتسد   هاگتسد یوق  33   یوق رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد   11 یلومعم   یلومعم رتور   رتور 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 81 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4usjkwxvtkznf?user=37505&ntc=6242376
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6242376?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6242397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001211 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   ATEN 16PORT PS2-SUB لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  لمح   -- ههام کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 5151
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6242523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قباطم   ) هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم نیدامن  دک  ناریا 

( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  نسح (  ماما  ردنب  ناگرهب  هقطنم  رد  لیوحت  دات و 
1101094095000592 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 620 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ تسیل  قباطم   ) هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نیدامن  دک  ناریا 

( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  نسح (  ماما  ردنب  ناگرهب  هقطنم  رد  لیوحت  دات و 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23948049-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ ًافطل   ًافطل نسح (  (  نسح ماما   ماما ردنب   ردنب ناگرهب   ناگرهب هقطنم   هقطنم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   دات   دات دشابیم   دشابیم نیدامن   نیدامن دکدک   ناریا   ناریا تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم  ) ) هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف

5252
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49/18898 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات   1401/11/12 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/1815:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/11/18عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242700 :: هرازه هرازه 1401/11/1912:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم ) دیهش   ) تلاسر حطسمه  ریغ  هژورپ  تهج  یلامش  علض  یاه  عمش  یتسد  یرافح  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع نامزاس  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1

هبتر  دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   2
ناگیار دانسا :  هنیزه 

اهدادرارق روما  دحاو  مود -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05131297863 نفلت : 

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

رایرهش قرب  هقطنم   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا لباق  یاهالاک  یفنص 2 -  نمجنا  رد  تیوضع  تسویپ 1 -  لودج  حرش  هب  هیریما  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودجاب  قباطم 

1101095163000033 زاین :  هرامش 
رایرهش قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودجاب قباطم  ارجا  لباق  یاهالاک  یفنص 2 -  نمجنا  رد  تیوضع  تسویپ 1 -  لودج  حرش  هب  هیریما  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

3351647477 یتسپ :  دک  رایرهش ،  قرب  هقطنم  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65244150-021  ، 65240012-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65222833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطسمه حطسمه ریغ   ریغ هژورپ   هژورپ تهج   تهج یلامش   یلامش علض   علض یاه   یاه عمش   عمش یتسد   یتسد یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5454
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رایرهش قرب  هقطنم   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک یفنص 2 -  نمجنا  رد  تیوضع  تسویپ 1 -  لودج  حرش  هب  رایرهش  قرب  هقطنم  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودجاب  قباطم  ارجا  لباق 

1101095163000032 زاین :  هرامش 
رایرهش قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم ارجا  لباق  یاهالاک  یفنص 2 -  نمجنا  رد  تیوضع  تسویپ 1 -  لودج  حرش  هب  رایرهش  قرب  هقطنم  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لودجاب 

3351647477 یتسپ :  دک  رایرهش ،  قرب  هقطنم  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65244150-021  ، 65240012-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65222833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6242211 یا  هنایار  یاه  متسیس  یبایتشپ  ریمعت و  یرادهگن ،  هحفص 19)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دروم6242216 کی  SCOPUS رد یزاس  هحفص 19)هیامن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6242704HDD NL-SAS 12 TB ) HDD ENTERPRISE WITH FIRM WARE PES09 دیرخ
PROMISE FOR VIDEO SURVEILLANCE RFB

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 81 ھحفص 44 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
جدننس

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099897000001 زاین :  هرامش 

جدننس یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HF3200P لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
شخپوراد تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DSMC 15-T لدم  in 15 زیاس یسمل  روتینام  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKYWORTH هدنزاس عجرم   DG-112 لدم  Digibox روتالودم هاگتسد  هیذغت  عبنم  درب  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   EXHC000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع  4 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

جدننس ناتسدرک ،  لیوحت :  لحم 

یراذگراب نکسا و  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  یگدروخ  ملق  نودب  ار  مالعتسا  هک  دیئامرف  تقد  مالعتسا  نیا  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

6613966147 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  نایب  هچوک  گرزب  زکرم  بنج  ، ماما خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33170708-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33170708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ییوردوخ ییوردوخ تافلخت   تافلخت تبث   تبث   206206 یوردوخ   یوردوخ تازیهجت   تازیهجت 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 :

زا 81 ھحفص 45 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  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 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  ربارب  یردنب  یاهالیو  هطوحم  ینتب  یاهراوید  لوادج و  یزیمآ  گنر  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000110 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تراظن  هاگتسد  دات  هژورپ  ماجنا  هنیزه  تخادرپ  کالم.تسویپ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  یهاگدورف  یلانیمرت و  یاهولبات  بصن  تخاس و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000072 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  یقوقح  ینف و  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رودقم  یتساوخرد  مالقا  بصن  تخاس و  هیهت و  زا  سپ  تخادرپ 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09173818459  اب  ناوتیم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش ربارب   ربارب یردنب   یردنب یاهالیو   یاهالیو هطوحم   هطوحم ینتب   ینتب یاهراوید   یاهراوید وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم یهاگدورف   یهاگدورف وو   یلانیمرت   یلانیمرت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت 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 81 ھحفص 46 
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ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  حرش   ) هتخاس 5.20*5.20 شیپ  ینتب  سکاب  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000299 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  رتشیب 34492522 و 34492794  تاعالطا  یارب  یتسویپ .  لیاف  قبط  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

5.205.20 ** 5.205.20 هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 81 ھحفص 47 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ لور  یاه  برد  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000027 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  دعب  تخادرپ  دشاب -  شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  دشاب -  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  یریگراب ،  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  طیارش  ریاس  دشاب -  یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پآپآ لور   لور یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یرادرهش  ینمیا  روما  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یناشن  شتآ  هاگتسیا 7  سنارفنک  قاتا  یریوصت  یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093533000028 زاین :  هرامش 

ناجنز یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  سنارفنک  قاتا  یریوصت  یتوص و  متسیس  - 

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

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

اب ار  یتسویپ  لودج  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ  دوب و  دهاوخ  یناشن  شتآ  هاگتسیا 7  رهشلگ  ناجنز  رد  عقاو  یروضح  تروصب  لحم  زا  دید  زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  تسویپ  یرازگراب و  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و   ، تمیق جرد 

4517718181 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  اکتا .  هاگشورف  تشپ  یوفص .  باون  نابایخ  ناجنز .  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328082-024  ، 33324444-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334958-024 :: 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

ناجنز ناجنز یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا  77   هاگتسیا سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش نارمع  نامزاس  یاه  نیبرود  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  سامت  یبیان  سدنهم  مناخ  نفلت 09113321982  هرامش  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد 

1101090718000061 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAFER یتراجت مان   SF-IRHD middle speed لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یردنکسا ریما  نیهاش 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن نکسا  هناماس  رد  هارمه  نفلت  هرامش  اب  روتکاف  کی  یط  ار  نامزاس  یتساوخرد  تسیل  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک یراد  دوخ  رتالاب  ای  هباشم و  دنرب  ینیزگیاج  زا  دشاب و  هدش  هتساوخ  تاصخشم  دنرب و  اب  یتساوخرد  تسیل  قبط  دیاب  روتکاف 

4677141569 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هچوک  - یراختفا دیهش  راولب  یادتبا  - مانمگ یادهش  نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531509-013  ، 33544873-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33544873-013 :: 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

یفقس یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بامرگ 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 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  ویو  ینوی  هاگتسد  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیدرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091267000009 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بامرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  ویو  ینوی  هاگتسد  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیدرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4587184596 یتسپ :  دک  بامرگ ،  یرادرهش  بامرگ  رهش  هدنبادخ -  ناتسرهش  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34822439-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34822441-024 :: 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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب ارجا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  لیبدرا  یرادرهش  بالقنا  یارسگنهرف  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم دادرارق 

1101005315000259 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع 24 دادعت : 

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

تیولوا  - ددرگ دیدزاب  لحم  زا  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ویو   ویو ینوی   ینوی هاگتسد   هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیدرخ   دیدرخ ناونع : : ناونع 6363

دادرارق دادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لیبدرا   لیبدرا یرادرهش   یرادرهش بالقنا   بالقنا یارسگنهرف   یارسگنهرف تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDD NL-SAS 12 TB ) HDD ENTERPRISE WITH FIRM WARE PES09 PROMISE FOR VIDEO SURVEILLANCE RFB دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمخفا  36289070 سوریس -  سدنهم  یاقآ   07136112345 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014121 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریواصت  تاصخشم و  قبط  نیبرود  تروپ  نیبرود 24  لنپ  چپ  ناونع : 

14014121 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ6242865 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

HDD NL-SAS 12  TB )  HDD ENTERPRISE WITH FIRM WARE PES09 PROMISE FOR VIDEOHDD NL-SAS 12  TB )  HDD ENTERPRISE WITH FIRM WARE PES09 PROMISE FOR VIDEO دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
SURVEILLANCE RFBSURVEILLANCE RFB

6565

تسویپ تسویپ ریواصت   ریواصت وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود تروپ   تروپ نیبرود  2424   نیبرود لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 81 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " 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

چیئوس6242194 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 23)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیقد6242285 روتکاف  شیپ   .... دراد تسویپ  تسیل   ...... هباشم دک  دیحوت  ........ قیرح  مالعا  متسیس 
صخشم کرام  اب  و 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6242693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سسکا  چیئوس و  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 EWSD M - PFXF چیئوس تراک 

GPNLD تینوی
 FCONV تینوی

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

...و6242693  FCONV تینوی  - GPNLD تینوی  - EWSD M - PFXF چیئوس هحفص 53)تراک  سسکا  ( سسکا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ6242865 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

...و ...و   FCONVFCONV  تینوی تینوی  -  - GPNLDGPNLD  تینوی تینوی  -  - EWSD M -  PFXFEWSD M -  PFXF  چیئوس چیئوس تراک   تراک ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 81 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ6242865 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجاو حلاصم  هارمه  هب  مرگ  ولیک  رورس 90  قاتا  صوصخم  قیرح  دض  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001129 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون رصع  گنر  ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  تکاپ  گنر  یندوزفا   fendolite MII یردوپ قیرح  دض  الاک :  مان 

مرگولیک 90 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  یراک  تفسو  لیاسو  هیلک  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیاب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166174047 یرون سدنهم  اب  ییامنهارو  شسرپ 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارجاو ارجاو حلاصم   حلاصم هارمه   هارمه هبهب   مرگ   مرگ ولیک   ولیک   9090 رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 81 ھحفص 54 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/02/06عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توقای کرام  قیرح  دض  قرب  لباک  ناونع : 

14014242 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6242194 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 23)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیقد6242285 روتکاف  شیپ   .... دراد تسویپ  تسیل   ...... هباشم دک  دیحوت  ........ قیرح  مالعا  متسیس 
صخشم کرام  اب  و 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ارجاو6242360 حلاصم  هارمه  هب  مرگ  ولیک  رورس 90  قاتا  صوصخم  قیرح  دض  هحفص 8)گنر  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6242605 افطا  متسیس  یکدی  مالقا  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6242611 نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

توقای6242789 کرام  قیرح  دض  قرب  لباک  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

توقای توقای کرام   کرام قیرح   قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 81 ھحفص 55 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6242316 تظافح  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6242696 تکرش  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

قیقد6242285 روتکاف  شیپ   .... دراد تسویپ  تسیل   ...... هباشم دک  دیحوت  ........ قیرح  مالعا  متسیس 
صخشم کرام  اب  و 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد نیبرود  یمشچ  هس  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000170 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امتح  روتکاف  شیپ  افطل  - ددرگ هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  ود  رد  پوکسورکیم  لماک  تاصخشم  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - ددرگ

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راد راد نیبرود   نیبرود یمشچ   یمشچ هسهس   پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 81 ھحفص 56 
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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

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

ناجنز6242157 یناشن  شتآ  هاگتسیا 7  سنارفنک  قاتا  یریوصت  یتوص و  هحفص 48)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6242190 حطس  ینف  هینبا  تاریمعت  - یظافحتسا هزوح  ییانشور  متسیس  ظفح  درکلمع و  یاقترا 
دیرخ  - روحم وربآ  لپ  ثادحا  روحم - تلافسآ  شکور  روحم - تلافسآ  شکور  یزاسهب و  -

دیرخ - دیبسالگ گنر و  دیرخ   - لیس زا  هدید  تراسخ  ینف  هینبا  یزاسزاب  یارب  ینتب  سکاب 
 ، یزاسهب یکیرتکلا - ییاتشور و  تازیهجت  دیرخ  - یدیشروخ یقرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت 
ینابیتشپ و یرادرب ، هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،   - روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 

روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ،  - یتراظن یاه  نیبرود  یرادهگن 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یفقس6242400 هتسب  رادم  هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راد6242470 نیبرود  یمشچ  هس  هحفص 16)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6242654 لیاف  قبط  ویو  ینوی  هاگتسد  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 48)دیدرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6242669 لیبدرا  یرادرهش  بالقنا  یارسگنهرف  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هیهت 
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا  یتسویپ  تاصخشم 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6242754 ریواصت  تاصخشم و  قبط  نیبرود  تروپ  نیبرود 24  لنپ  هحفص 48)چپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6242825 یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 16)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییوردوخ6242865 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هتسبرادم6242886 یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 16)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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 81 ھحفص 57 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  یتناراگ و  اب  شک  نجل  هدش  مویکو  یرتیل  رکنات 5000  ددع  دادعت 1  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  زاین  دروم 

1101091319000165 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رکنات الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم زاین  دروم  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  یتناراگ و  اب  شک  نجل  هدش  مویکو  یرتیل  رکنات 5000  ددع  دادعت 1  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126641561 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه.دشاب 

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

56885297-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6242230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004243000067 زاین :  هرامش 

کارا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هجو  تخادرپ  یسمش 08633400941 / سدنهم  ینف  تاعالطا  دراد / تسویپ  هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروانف دحاو  طسوت  الاک  دات  زا  دعب  هام 

3818141167 یتسپ :  دک  .کارا ،  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد - نابایخ  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400423-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670020-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک نجل   نجل هدش   هدش مویکو   مویکو یرتیل   یرتیل   50005000 رکنات   رکنات ناونع : : ناونع 7171

زاس زاس هریخذ   هریخذ 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 81 ھحفص 58 
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دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/1401/049 :: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش تیاغل 1401/11/24 خیرات 1401/11/16  زا   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/26 رد  تعاس 10  یهیجوت  هسلج 

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  رثکادح   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242827 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/14دکدک   رد   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، یزاس هریخذ  شرابنا ، یدنب ،  هتسب  تیمک  تیفیک و  لرتنک  متسیس  رب  تراظن  یسرزاب و  حرش  هب  تالوصحم  یفیک  یمک و  یسرزاب  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا نآ )  یدنب  هتسب  لوصحم و  تیفیک  ) SPEC اب قباطم  بولطم  تیفیک  اب  لوصحم  جورخ  زا  نانیمطا  لوصح  روظنم  هب  دنورا  یمیشورتپ  عمتجم  تالوصحم 

دنروا  یمیشورتپ  عمتجم 
یدیشروخ  هام  دادرارق 24  یارجا  نامز  تدم  - 

لایر هصقانم 132.267.561.650  هیلوا  دروآرب  غلبم  - 

باسح هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  یکناب ،  همانتنامض  تروص (  هب  لایر  غلبم 5.280.000.000  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنورا )  یمیشورتپ  تکرش  هبعش  تراجت -  کناب  دزن   6094200030

یکناب  ربتعم  همانتنامض  هئارا  البق  رد  دادرارق  لوا  لاس  غلبم  دصرد  تخادرپ 15  شیپ  نازیم  ای  غلبم   5.1
دنورا یمیشورتپ  زا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  هئارا  راکنامیپ -  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ 

:: سردآ سردآ

06152126476-06152126477 :: نفلت :: www.arvandpvc.ir tender.arvandpvc.ir:5661نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  ود  هیحان   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093763000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:15عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242828 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5   14 دادعت دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهترهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

اب هارمه  هتسویپ  تروص  هب   ( ph، EC  ، ترودک رلک ، امد ،  ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5   14 دادعت دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تکرش  یارب  یرارطضا  نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا  هناماس  قرب ، یزاس  هریخذ  متسی  نویسادنوف ، 

63,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,090,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:15 تعاس : 1402/03/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت رهش  هس  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  رهم - شرآ  لوا  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت -  ، 1445843611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، یدنب یدنب هتسب   هتسب تیمک   تیمک وو   تیفیک   تیفیک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ربرب   تراظن   تراظن وو   یسرزاب   یسرزاب حرش   حرش هبهب   تالوصحم   تالوصحم یفیک   یفیک وو   یمک   یمک یسرزاب   یسرزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
تالوصحم تالوصحم یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ ،، شرابنا   شرابنا

7373

بآبآ یفیک   یفیک تاصخشم   تاصخشم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یرتماراپ   یرتماراپ   55 هاگتسیا   هاگتسیا   1414 دادعت دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط   offline یریگ  backup تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000223 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  ، الاک دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  ، لمح هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شک6242222 نجل  هدش  مویکو  یرتیل  هحفص 57)رکنات 5000  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6242230 هحفص 57)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لرتنک6242827 متسیس  رب  تراظن  یسرزاب و  حرش  هب  تالوصحم  یفیک  یمک و  یسرزاب  تایلمع  ماجنا 
تالوصحم یزاس ، هریخذ  شرابنا ، یدنب ،  هتسب  تیمک  تیفیک و 

هحفص 57) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

بآ6242828 یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5   14 دادعت هحفص 57)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6242859offline یریگ  backup هحفص 57)تازیهجت زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

offlineoffline یریگ   یریگ   backupbackup  تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 7575
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ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Server HP DL380 LFF G9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094389000009 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CPU 2690 or 2698 v4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
P420I-4G smart Array

HDD HP SATA 18TB) *10)
SSD Samsung EVO or Pro 2TB) *2)

RAM 256GB
Power 800w *2

Rail Kit
CISCO, SFP یاهلوژام اب  راگزاس  , 10G ربیف هکبش  تراک 

ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم ، یتاراگ 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Server HP DL380 LFF G9Server HP DL380 LFF G9 ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک وددرگ  لاسرا  تسیابیم  یداهنشیپ  یالاک  تاصخشم  ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09123321737 ممعم سدنهم   : ینف

1101001049000203 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  تهج  ، ددرگ لیوحت  نانمس  یا  هقطنم  قرب  تکرش  برد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یدوعسم  یاقآ   023-31102386 هرامش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380G6DL380G6 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 7777
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب   SIEM رورس ناونعب   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم  HPE ProLiant رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SERVER

HP
1101001105003316 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  ندرک  کچ  لباقاهنآ  ربمان  لایرس  هدوب و  لانیجرا  دیاب  مالقا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ماجنارورس  یور  بصن  لحارم  هدش و  زاب   ، نآ هدنیامن  روضح  ردو  رادیرخ  طسوت  یکیزیف  تیور  زا  دعب  تاعطق  یمامت  .2

 . دشاب نشور  رادیرخ  لحم  رد  هلحرم 1  زا  دعب  رورس  دیاب  تعاس  هیلوا 24  تست  تهج  .3

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

61630486-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     S IEMSIEM  رورس رورس ناونعب   ناونعب   HPE DL380 G10HPE DL380 G10 یتراجت   یتراجت مان   مان   DL380 Gen10DL380 Gen10 لدم   لدم   HPE ProLiantHPE ProLiant رورس   رورس ناونع : : ناونع
SERVER HPSERVER HP

7878
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004268000106 زاین :  هرامش 

( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  هرامش 09122751461  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم   G10 plus DL 380 رورس هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090648000035 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم   G10 plus DL 380 رورس هاگتسد  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 7979

G10  plus  DL 380G10  plus  DL 380 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6242060Server HP DL380 LFF G9(60 هحفص رورس  ( رورس

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

چیئوس6242194 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 23)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6242230 هحفص 57)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6242261DL380G6 لدم هنایار  هحفص 60)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6242280 ناونعب   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم  HPE ProLiant رورس
SERVER HP تسویپ ینف  تاصخشم  اب   SIEM

هحفص 60) رورس  ( رورس

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

ارجاو6242360 حلاصم  هارمه  هب  مرگ  ولیک  رورس 90  قاتا  صوصخم  قیرح  دض  هحفص 8)گنر  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6242424 لیاف  تاصخشم  اب  هحفص 60)رورس  رورس  ( رورس

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

6242580G10 plus DL 380 رورس هاگتسد  هحفص 60)دیرخ 1  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6242026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140126 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس لول  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6242035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  هتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 8181

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 8282
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  چیوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ /
1101095112001026 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ناتسزوخ ناگدننک  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  چیوس  رشرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6242725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155057 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ردیانشا دنرب  هتلاح  ود  چیئوس  روتکلس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیوس چیوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 8383

ردیانشا ردیانشا دنرب   دنرب هتلاح   هتلاح ودود   چیئوس   چیئوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 8484
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6242003TNX کنارت ویدار  چیئوس  ددع  ود  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6242026 هحفص 65)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6242035 تیمیل  هحفص 65)هتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6242194 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 23)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6242205 - یراوید کر  هکبش - دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  لباک -  میس و  هدنهد  مظن  نک  عمج  میس 
هنایار هکبش  اتید  چیئوس  دروک - چپ  هکبش  لباک 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف.تساوخردود6242328 رد  ( سنسیال فیدر  5  ) هارمه هب  هاگتسد ) کی  )9300XE وکسیس چیئوس 
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6242376  CORE5 چیئوس هاگتسد و  یوق 3  رتور  هاگتسد  یلومعم 1  هحفص 32)رتور  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6242397 تساوخرد  قبط  ما  یو  هحفص 32)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیوس6242575 هحفص 65)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

...و6242693  FCONV تینوی  - GPNLD تینوی  - EWSD M - PFXF چیئوس هحفص 53)تراک  سسکا  ( سسکا

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

ردیانشا6242725 دنرب  هتلاح  ود  چیئوس  هحفص 65)روتکلس  چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت توص و  یاهمتسیس  اب  ییاضق  مولع  هاگشناد  یرتم  شیامه 200  نلاس  داجیا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099583000036 زاین :  هرامش 

یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوصت توص و  یاهمتسیس  اب  ییاضق  مولع  هاگشناد  یرتم  شیامه 200  نلاس  داجیا  یراذگاو  - 

نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 
رتم  200 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا تفایرد  یارب  کراخ پ9  بالقنا خ  رد خ  یزادرپراک  دحاو  هب  نمهب  ات 18  هعجارم  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133913615 یتسپ :  دک  ییاضق ،  مولع  هاگشناد  9 پ.کراخ خ.جلاک  لپ  یادتبا.رصعیلو  هارراهچ  زا  دعب.بالقنا  خ.نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726160-021  ، 66707021-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناجنز6242157 یناشن  شتآ  هاگتسیا 7  سنارفنک  قاتا  یریوصت  یتوص و  هحفص 48)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

توص و6242549 یاهمتسیس  اب  ییاضق  مولع  هاگشناد  یرتم  شیامه 200  نلاس  داجیا  یراذگاو 
ریوصت

هحفص 68) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریوصت ریوصت وو   توص   توص یاهمتسیس   یاهمتسیس اباب   ییاضق   ییاضق مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یرتم   یرتم   200200 شیامه   شیامه نلاس   نلاس داجیا   داجیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8585
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نادمه ناتسا  کرمگ  لک  هرادا   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ هاگتسدکی  دروبیک و  سوم و  روتینام .   . رتویپماک هاگتسد  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101000156000008 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  رد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تمیق  زیر  روتکاف 

6513938153 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  ینادمه -  رادرس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32544840-081  ، 32569241-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569224-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگپاچ   رگپاچ هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم روتینام .  .  روتینام  . . رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  هافر  کناب   1402 ماگ قاروا  اب  هیوست  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالعروتینامددع  هباشم و10 یمالعادک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تساوخرد  دروم 

1101092751001217 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

DRAGER MEDICAL یتراجت مان   Delta لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد دروم  یروف  لیوحت  هافر  کناب   1402 ماگ قاروا  اب  هیوست  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالعروتینامددع  هباشم و10 یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  دشاب  یم 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروف یروف لیوحت   لیوحت هافر   هافر کناب   کناب   14021402 ماگ ماگ قاروا   قاروا اباب   هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتایح   یتایح مئالعروتینامددع   مئالعروتینامددع 1010 وو هباشم   هباشم یمالعادک   یمالعادک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم

8787
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریازا   - یتسویپ تسیل  قباطم  - ددع  7 یناریا چنیا   24 روتینام - هاگتسد  8 دادعت G.B یناریا رگپاچ  هنایار 33- سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101005934001133 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2450SWH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 33 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه  - تسا یمازلا  یتسویپتسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون 09166174047 سدنهم  اب  ییامنهارو  شسرپ  تهج  - دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یارادو  یناریا  دیاب  یتساوخرد 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رگپاچ -  -  رگپاچ هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 8888
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم هاگتسد  2 یناریا تعرسرپرنکسا  - هاگتسد 1 یناریا a4 یرزیلرگپاچ - هاگتسد 1 یناری چنیا  روتینام 24 - هاگتسد 1 رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - یتسویپ تسیل  هب 

1101005934001132 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2450SWH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

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

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نب  یس  یتراجت  مان   CD-H100D لدم یدعب  ود  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

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

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هاوخ مرک  انعر  هدننک  هضرع  عجرم   AVISION یتراجت مان   AV210C2 لدم دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه  - تسا یمازلا  یتسویپتسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166174047 یرون سدنهم  اب  ییامنهارو  شسرپ  تهج  - دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یارادو  یناریا  دیاب  یتساوخرد 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرسرپ تعرسرپ رنکسا   رنکسا یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ -- روتینام   روتینام  - - رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا - یتناراگ یاراد  لانیجروا  تاعطق  تسویپ - تسیل  حرش  هب  سوم  دربیک و  روتینام و  اب  لماک  هنایار  متسیس  ددع   15 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هزور هیوست 20  - دشاب یم  هباشم  دک 

1101091531000010 زاین :  هرامش 
دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سرگاز زادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا  - یتناراگ یاراد  لانیجروا  تاعطق  تسویپ - تسیل  حرش  هب  سوم  دربیک و  روتینام و  اب  لماک  هنایار  متسیس  ددع   15 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب رابنا  لیوحت  هزور -  هیوست 20  - دشاب

9137776788 یتسپ :  دک  ینیمخ 25 ،  ماما  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291964-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32291960-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا -- یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد لانیجروا   لانیجروا تاعطق   تاعطق تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   سوم   سوم وو   دربیک   دربیک وو   روتینام   روتینام اباب   لماک   لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ددع   ددع   1515 دادعت دادعت ناونع : : ناونع
 - - هزور هزور   2 020 هیوست   هیوست -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک  

9090
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جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  یبلق و  راون  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000259 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگشواک یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx25 m 50 زیاس  KD1950 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 

شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد 
هتسب 20 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
رگشواک یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx20 m 110 زیاس  KD19110 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 

شناد
هتسب 20 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
عجرم  KD PAPER یتراجت مان   150x90x150 mm زیاس  BAO/DAO-EDAN لدم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یباتک  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد  رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع 
هتسب 3,000 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک جرد  رب  هوالع  یلصا  روتکاف  رد  یمازلا و   irc دک روتکاف  شیپ  رد  دشاب و   irc دک یاراد  الاک  یمازلا .   imed ههام - هیوست 3  - ناگیار لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شاب سنج  یور  رب  الاک  تلاصا  بسچ  رب  یاراد  الاک  .دوش  جرد  مه  ربمان  تال  امتح   irc

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6242194 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 23)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6242349 تسیل  قبط  رگپاچ  هاگتسدکی  دروبیک و  سوم و  روتینام .   . رتویپماک هاگتسد  هحفص 68)دیرخ 10  روتینام  ( روتینام

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

قاروا6242363 اب  هیوست  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالعروتینامددع  هباشم و10 یمالعادک 
دشاب یم  تساوخرد  دروم  یروف  لیوحت  هافر  کناب   1402 ماگ

هحفص 68) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6242465 رگپاچ -  هنایار -  هحفص 68)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تعرسرپ6242482 رنکسا  یرزیل -  رگپاچ  روتینام -  - رتویپماک هحفص 68)سیک  روتینام  ( روتینام

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف وو   یبلق   یبلق راون   راون ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 9191

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

6242518- تسویپ تسیل  حرش  هب  سوم  دربیک و  روتینام و  اب  لماک  هنایار  متسیس  ددع   15 دادعت
 - هزور هیوست 20  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یتناراگ یاراد  لانیجروا  تاعطق 

هحفص 68) روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6242546 روتینام  یلنپ و  هحفص 23)رتویپماک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6242621 لاتف  یبلق و  راون  هحفص 68)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

هتسبرادم6242825 یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 16)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوخ6242834 گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ ، عمج  هحفص 7)هعسوت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ6242865 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هتسبرادم6242886 یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 16)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قبط6242669 لیبدرا  یرادرهش  بالقنا  یارسگنهرف  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هیهت 
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا  یتسویپ  تاصخشم 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6242825 یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 16)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6242886 یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 16)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

39-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   19هرامش تعاسات خیرات 1401/11/13  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242193 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1,286,675,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت نفلت   7618815676: یتسپ دک  نامرک  ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  کرمگ  یور  هبور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  : سردآ فلا  یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
یلخاد  32110403-5

یلخاد 1128  5-32110403 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ 500500 زاف   زاف هسهس   وو   زافکت   زافکت روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  یلیم  ای 59  یترارح 58  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یلیم  هلول 15  رطق 

رتم  یلیم  لور 40  رطق 
یهاگشیامرآ رتنیرپ  صاخ  هزادنا 

1201093354000038 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رتم  یلیم  ای 59  یترارح 58  لور  - 
رتم یلیم  هلول 15  رطق 

رتم  یلیم  لور 40  رطق 
یهاگشیامرآ رتنیرپ  صاخ  هزادنا 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
لور  200 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  دهشم  یرادهب  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  تادنتسم 20  هیارا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 

تسا فارصنا  هلزنم  دش )  دهاوخ  هداد  هک  ییالاک  تاصخشم  لماک  حرش  کیکفتب و  تمیق  ) لماش روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع 
 ( لیطعت مایا  زجب   ) ات 14 تعاس 8  زا  سامت 05131918372  نفلت 

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: 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

تاقلعتم6242193 اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  هحفص 75)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هحفص 19)لاوریاف6242235 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

صاخ6242308 هزادنا  رتم  یلیم  لور 40  رطق  رتم  یلیم  هلول 15  رطق  رتم  یلیم  ای 59  یترارح 58  لور 
یهاگشیامرآ رتنیرپ 

هحفص 75) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

وکسیس6242615 هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن6242679 هارمه  هب   SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION: سوریو هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یهاگشیامرآ یهاگشیامرآ رتنیرپ   رتنیرپ صاخ   صاخ هزادنا   هزادنا رتم   رتم یلیم   یلیم   4040 لور   لور رطق   رطق رتم   رتم یلیم   یلیم   1515 هلول   هلول رطق   رطق رتم   رتم یلیم   یلیم ایای  5959     5858 یترارح   یترارح لور   لور ناونع : : ناونع 9393

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6242832ios دیوردنا و رازفا  مرن  هارمه  هب  سلریاو  یرزیل  تنمیالا  هحفص 23)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6242455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک لباک -- هنایار هنایار سوم   سوم یبط   یبط دپدپ    - - GBGB  3232 تیفرظ   تیفرظ یرومم   یرومم شلف   شلف رتنیرپ -  -  رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد یگنر   یگنر نوبیر   نوبیر -- یپک یپک   8585 تعرس   تعرس اباب   هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  -  - HDMI  2 .0VHDMI  2 .0V

9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هب  طوبرم  مزال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا 

دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ 
یزورون زادرپراک 09158878061  هرامش 

1101004543000661 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

دمحم یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOSHIBA یتراجت مان   E-STUDIO 855 لدم هقیقد  رد  یپک  تعرس 85  اب  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
درف یمدقم  نامز 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اناد  رازفا  داس  هدنزاس  عجرم  وگراف  یتراجت  مان   HDP 5000 لدم تراک  پاچ  ددع  تیلباق 500  اب  رتنیرپ  هاگتسد  یگنر  نوبیر  الاک :  مان 
اناد رازفا  داس  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   PRO-DUO لدم  GB 32 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   GKM-KM6150 BLACK لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
اسراپ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZEN یتراجت مان  رتسا  یلپ  سنج   200x200 cm زیاس روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-F100EA لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31550608-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیفرظ 624245532 یرومم  شلف  رتنیرپ -  هاگتسد  یگنر  نوبیر  - یپک تعرس 85  اب  هراک  دنچ  هاگتسد 
روتکژورپ وئدیو   - HDMI 2.0V لباک - هنایار سوم  یبط  دپ   - GB

هحفص 78) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو
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