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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنش  1313   هبنش 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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5151 ))

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

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

زا 53 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 37

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

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 29

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 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 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( 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 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( 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 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

زا 53 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

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

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

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

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/12/15هرامش خیرات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356927 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک  یاه  هنایار  یرادا  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  لماش  هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زبس  یاضف  یادهگن  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  تفاظن  هناخرادبا  یتامدخ  روما  هب  طوبرم  فیاظو  ماجنا 

یزور هنابش  تاماظتنا  ینابهگن و  یکیزیف  تظافح  تامادقا  ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دشابیم  1955756113: یتسپ دک  کرگشل  هداج  لوا  نارهت  یناشن  هب  روشک  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  اهداهنشیپ  شیاشگ  لحم   :: سردآ سردآ

02123563633 :: 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

هدنیآ کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تامدخ  نیمات  هب  تبسن  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا   ISO 27001 همانیهاوگ ذخا  یارب  هرواشم  تامدخ  و  ( ISMS)

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ فجن  مناخ  هقبط 4  هدنیآ ، جرب  یلامش ، یالدنام  نوسلن  راولب  یادتبا  یلامش   ، سردم هارگرزب   :: 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

طوبرم طوبرم فیاظو   فیاظو ماجنا   ماجنا -- یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع
ینابهگن ینابهگن یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا -- یکیناکم یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات تفاظن   تفاظن هناخرادبا   هناخرادبا یتامدخ   یتامدخ روما   روما هبهب  

11

ذخا ذخا یارب   یارب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ وو   ( ( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ISOISO   2700 12700 1 همانیهاوگ   همانیهاوگ

22
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-37 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب  یهگآ  مود  تبون  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یورین نیمات  تقرس -  دض  هناماس  بصن  دیرخ و  باجیر -  لاقتنا  طخ  یراذگ  هلول  لماش  دوخ  یناسربآ  یاه  هژورپ  یارجا  هصقانم :  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  یاهتکرش  تاسیسات  تازیهجت و  هینبا ، ناکما ، زا  تسارح  تظافح و  تهج  نابهگن  یناسنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08338254930 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TR/E02-0140042-ZPS :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1402/02/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357019 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1402/02/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 17  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 41.997.000.000 

یر  تفن -  ترازو  یصاصتخا  کرمگ  راولب  داباریخ  هار  هس  مق  میدق  هدا  رد  عقاو  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رابنا  راک  یارجا  ناکم  لحم و 
هام  ارجا 6  تدم 

هام نامیپ 18  نامز  تدم 

لایر نیمضت 2.099.850.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

متشه هقبط  کالپ 188  دنپس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت www.setadiran.ir - www.shana.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 " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیمات نیمات تقرس -  -  تقرس دضدض   هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ لاقتنا   - - لاقتنا طخطخ   یراذگ   یراذگ هلول   هلول لماش   لماش دوخ   دوخ یناسربآ   یناسربآ یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا هصقانم :  :  هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع
تاسیسات تاسیسات وو   تازیهجت   تازیهجت هینبا ، ، هینبا ناکما ، ، ناکما زازا   تسارح   تسارح وو   تظافح   تظافح تهج   تهج نابهگن   نابهگن یناسنا   یناسنا یورین   یورین

33

P/F S IEMENS PLCP/F S IEMENS PLC  ملق ملق دیرخ  1717   دیرخ 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 53 ھحفص 6 
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مالیا رتسگ  ناوغرا  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PI DI DC 1401/227 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOME یاه متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LAN SYSTEM - 

CCTV SYSTEM - 
TELEPHONE SYSTEM - 

ADDRESS & INTERCOME SYSTEM - 

کینورتکلا تظافح  رد  تفن  ترازو  تسارح  زوجم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم یاههزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 1 

:: سردآ سردآ

206 و 208 یاه 203 -  یلخاد  86092862 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tenders@pididc.comسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش ات  زور  تدم 4  هب   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 10  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356849 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  33/000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  زارحا  یهاوگ  هبتر 4  لقادح 

هچرازاب یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم ) یولع  یوک  رد  عقاو  کارا  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 11  33128126-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

LAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOMELAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOME  یاه یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   اهرورس   اهرورس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 53 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  یا  هلحرم  کی 

1401/12/13 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093023000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357028 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 8:00   - 1402/01/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز جونهک و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکارم  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1,962,680,000 نیمضت :  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

نفلت 07633678100- زاگ و  لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابعردنب  / بانیم هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ
اهنامیپروما  07632196011-07632196012

:: نفلت www.setadiran.ir www.shana.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6356927 تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  لماش  هصقانم  ناونع   3
یقرب و تاسیسات  تفاظن  هناخرادبا  یتامدخ  روما  هب  طوبرم  فیاظو  ماجنا  - یرادا نویساموتا 

ینابهگن یکیزیف  تظافح  تامادقا  ماجنا  - یکیناکم

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلول هلول طوطخ   طوطخ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زکارم   زکارم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 53 ھحفص 8 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000146 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356381 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت 3 ) یظافحتسا ( هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاه  ولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ،  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیدجت 3 ) یظافحتسا ( هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاه  ولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ،  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
38,275,124,378 یلام :  دروآرب 

لایر   1,913,756,219 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:30 تعاس : 1402/03/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردمرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005638000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:01عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356397 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  هیلوا و  دروآرب  ساسا  رب  ( بوانتم عطقنم و  دتمم ،  ) یروحم یشک  طخ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ یمومع  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  هیلوا و  دروآرب  ساسا  رب  ( بوانتم عطقنم و  دتمم ،  ) یروحم یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  هیلوا و  دروآرب  ساسا  رب  ( بوانتم عطقنم و  دتمم ،  ) یروحم یشک  طخ  تایلمع  یارجا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1402/01/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جرک - نارهت صوصخم  هداج  رتمولیک 22   ، 3163944447 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاعالطا یتاعالطا یاه   یاه ولبات   ولبات ییاجباج   ییاجباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ، ، هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم

88

یروحم یروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356538 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  10/000/000/000 دروارب :  رهش -  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  .تسا  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

هشیدنا رهش  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356895 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حالصا ای  ثادحا  ینیمز -  ای  ییاوه  تسپ  حالصا  ای  زیهجت  ثادحا و  تلو -  ولیک  ای 20  فیعض  راشف  ییاوه  ای  ینیمز  هکبش  حالصا  ای  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب هدش  رانک  رب  تازیهجت  لمح  طوبرم و  تایلمع  یارجا  راک و  یاپ  هب  تازیهجت  لک  لمح  تازیهجت  زا  یتمسق  هیهت  لماش  هکبش  تازیهجت  یرانکرب  رباعم -  ییانشور 

ناخراتس ناتسلگ و  قرب  یاهروما  رد  تکرش  رابنا 

یسمش  لاس  کی  ارجا :  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500/000 دیرخ : 

لایر   1/252/860/000 نیمضت : 
یورین هتشر 

زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: سردآ سردآ

49-33328946 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1010

 - - ینیمز ینیمز ایای   ییاوه   ییاوه تسپ   تسپ حالصا   حالصا ایای   زیهجت   زیهجت وو   ثادحا   ثادحا تلو -  -  تلو ولیک   ولیک   2 020 ایای   فیعض   فیعض راشف   راشف ییاوه   ییاوه ایای   ینیمز   ینیمز هکبش   هکبش حالصا   حالصا ایای   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت یرانکرب   یرانکرب رباعم -  -  رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا ایای   ثادحا   ثادحا
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دابآ خرف  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095121000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356985 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت و مئالع  بصن  دیرخ و  رباعم و  رد  هدایپ  رباع  یشک  طخ  رتم و  رازه  لوط 10 ب   ( عطقنم دتمم و   ) یروحم یشکطخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ،...( یموتاب  ، خیم لگ   ) ییامنهار

.دش دهاوخن  یگدیسر  اهناهتسا  ریاس  دشابیم و  زربلا  ناتسا  ناگدننک  تکرش  هب  دودحم  اهنت  مالعتسا  نیا 
دشابیم  لایر  هصقانم 6.500.000.000 مالعتسا  رابتعا  فقس 

.تشاد  دهاوخن  تمیق  توافتلا  هبام  لیدعت و  هنوگچیه  هصقانم  دریگ و  تروص  تسابیم  لاس 1401  رد  یرادرب  هرهب  بصن و  هیلک 
سیدرف  ناتسرهش  تشد  نیکشم  شخب  دابا  خرف  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت مئالع  بصن  دیرخ و  رباعم و  رد  هدایپ  رباع  یشک  طخ  رتم و  رازه  لوط 10 ب   ( عطقنم دتمم و   ) یروحم یشکطخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ،...( یموتاب  ، خیم لگ   ) ییامنهار و 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   325,000,000 نیمضت :  غلبم 

هرامش هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  -1 نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ هئارا  تشدابیز  دابآ  خرف  یرایهد  مان  هب  ناریا  کناب  تسپ  دزن   40152010027783146802

هنسحلا ضرق  کناب  دزن  هرامش 250411122902272  دمآرد  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000 دانسا  دیرخ  هصقانم و  رد  تکرش  تهج  دیاب  مرتحم  نایضاقتم  - 2
.دنیامن  دانسا  تسویپ  ار  نآ  شیف  زیراو و  رهش  دمحم  هبعش  ناریا  رهم 

19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرهطم دیهش  نابایخ  تشدابیز  دابآ  خرف  تشد -  نیکشم  سیدرف -  ناتسرهش  زربلا -   ، 3178816647 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تشدابیز دابآ  خرف  یرایهد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار وو   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ وو   رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نامرک ناتسا  رد  یکبنگ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005658000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357008 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنال هلاس  یسدنهم 10  هدر  گنربش  اب  رتمیلیم  تماخض 25/1  هب  هزیناولاگ  قرو  اب  یلیر  تاعالطا  ولبات  ریسم ( ییامنهار  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشرع نوتس و  عبرم - رتم  رادقم 550  هب  بصن  تاقلعتم  ریاس  3*2 و  یطوق ) لیفورپ (  اب  رتم  یتناس  داعبا 85*60  هب  رثکادح  دنب  تشپ  لئاح  فالک  اب  یروبنز 

دادرخ 1402 -  نایاپ  ات  دادرارق  تدم  رتم )  بصن 180  تاقلعتم  هیلک  اب  یبیلص  یا و  هزاورد  یا  هرکرک  یهجو  راهچ 
نامرک  ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   ) ریسم ییامنهار  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,290,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  نامتخاس  اروش  نادیم   ، 7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نوراک یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  لوا  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MN-15/1151 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/13  زا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم  IT - CCTV رب ینتبم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 13.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نوراک یمیشورتپ  عمتجم  تیاس 2  یمیشورتپ  یداصتقا  هزیو  هقطنم   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ریسم ریسم ییامنهار   ییامنهار یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

IT  -  CCTVIT  -  CCTV  ربرب ینتبم   ینتبم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1414
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ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001198000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش تلهم  تعاس 21  ناوخارف 1401/12/8  راشتنا  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 18  1401/12/11: ناوخارف دانسا 

تاعالطا  :: عبنم تعاس 18عبنم تاداهنشیپ 1401/12/21  لاسرا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357025 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یتظافح  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1/400/000/000  هب  دقن  هجو  یکناب  شیف  یکناب  همان  تنامض  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ناتابکا -  نابایخ  جدننس -   :: سردآ سردآ

33166054  - 087 :: 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

دیرخ و6356896 لاقتنا  - طخ  یراذگ  هلول  لماش  دوخ  یناسربآ  یاه  هژورپ  یارجا  هصقانم :  ناونع   3
، ناکما زا  تسارح  تظافح و  تهج  نابهگن  یناسنا  یورین  نیمات  تقرس -  دض  هناماس  بصن 

تاسیسات تازیهجت و  هینبا ،

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتظافح یتظافح یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 53 ھحفص 13 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه بو  یاه  میس  یب  تاملاکم  لرتنک  یرازفا  مرن  میس  یب  هدننک  تیوقت  هاگتسد  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09198345146

1101099226000133 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOYA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LTD یتراجت مان   WTG لدم  GHZ 2/4 سناکرف ییویدار  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
کادآ یالاک  نموه 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

تعنص ملع و  ناگنازرف  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   FSR ST-414 لدم یهاگتسیا  میس  یب  تاملاکم  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09198345146 بو  یاه  میس  یب  تاملاکم  لرتنک  یرازفا  مرن  میس  یب  هدننک  تیوقت  هاگتسد  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015478-021  ، 64015000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو یاه   یاه میس   میس یبیب   تاملاکم   تاملاکم لرتنک   لرتنک یرازفا   یرازفا مرن   مرن میس   میس یبیب   هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 53 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا زاگ  لاقتنا  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 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTU-ULP رود هار  هنایاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000121 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کت نامیاس  شیدناون  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نامیاس  یتراجت  مان   PRO/LITE لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

RTU-ULPRTU-ULP  رود رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 53 ھحفص 15 
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا 09133077301 زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  سکیا 200  ارداپ  زاس  راکشآ  لس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000339 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

شناد ناینب  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  شناد  ناینب  ایلیا  هدنزاس  عجرم  زاگ  زاسراکشآ  دربراک   P110SD لس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن هدافتسا  تسویپ  مرف  زا  تمیق  مالعا  تهج  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33562274-031  ، 66065030-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66008615-021 :: 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

سراف یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6356445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KV 6/3 رکری  SF6 زاگ ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000019000039 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

دوش ژراش  دیاب  رکرب  دادعت 10 
دشاب یم  هناماس  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

7143683685 یتسپ :  دک   ، www.FRRW.IR زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2252094-0711  ، 32252094-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32252073-071 :: 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

200200 سکیا   سکیا ارداپ   ارداپ زاس   زاس راکشآ   راکشآ لسلس   ناونع : : ناونع 1818

KVKV  6/36/3  رکری رکری   SF6SF6 زاگ   زاگ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 53 ھحفص 16 
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لیبدرا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تسیل  قبط   PARADOX تقرس مالعا  متسیس  تازیهجت  ملق   22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) 

1101001387000026 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ریژآ یزکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ریژآ  یزکرم  هدنزاس  عجرم  گناب  یتراجت  مان   Bang-369pro لدم  zone 512 تقرس مالعا  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دنشاب یتناراگ  هام  یاراد 24  دیاب  قوف  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

5614713437 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  نیعرس - هاگتسیا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232763-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33253498-045 :: 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

 ( ( .دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .یتسویپ (  (  .یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   PARADOXPARADOX  تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   2222 ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 53 ھحفص 17 
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رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 128   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090376000047 زاین :  هرامش 

رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 128  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  4000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یناشنشتا نامزاس  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  دات  دروم  ، درادناتسا دنرب  را  هدافتسا  دشاب - یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  روضح و  هدنرب :  طیارش   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناتسا  نورد  راکنامیپ  ندوب  هدنرب  تیولوا  روتکدد -  ندوب  ریذپ  سردآ 

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

42227080-71  ، 42227080-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2219803-071 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یزکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090376000046 زاین :  هرامش 

رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 128  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  14000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یناشنشتا نامزاس  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  دات  دروم  ، درادناتسا دنرب  را  هدافتسا  دشاب - یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  روضح و  هدنرب :  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناتسا  نورد  راکنامیپ  ندوب  هدنرب  تیولوا  روتکدد -  ندوب  ریذپ  سردآ 

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

42227080-71  ، 42227080-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2219803-071 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2 12 1

ناتسرامیب ناتسرامیب یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 53 ھحفص 18 
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  دود  هدنکم  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000702 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

91009203-071 :: 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

یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هموصعم  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6356787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز 7) ) سکابریاف راکدوخ و  هدنراب  متسیس  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090143000067 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هموصعم  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یا  هفرح  تشادهب  دحاو  ناتسرامیب  اب  تاعالطا  هنوگره  هب  زاین  تروص  رد  تسویپ *  یاه  هشقن  تسیل و  طیارش ،  دادرارق ،  شیپ  قبط  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح 

6715938839 یتسپ :  دک  نکسم ،  یهار  هس  هب  هدیسرن  ناتسبقاط -  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4247001-0833  ، 34247001-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34247000-083 :: 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

دود دود هدنکم   هدنکم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2323

سکابریاف سکابریاف وو   راکدوخ   راکدوخ هدنراب   هدنراب متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت 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 53 ھحفص 19 
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درالم یرادرهش   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید تعاس  یسرپ و  وتا  ، یزاگ روامس  ، یقرب وراج  ، یئوشسابل نیشام  ، لاچخی ، روتینام ، نویزیولت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000199 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهیم تراجت  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   MTM یتراجت مان   C20 لدم یراوید  لرتنک  اب  هداس  سکول  تعاس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ایوپ تراجت  لارام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  هموناژ  لدم 4800  سرپ  یقرب  وتا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نایدرمز  GT-700 لدم  Lit 20 تیفرظ یزاگ  روامس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

یوایخ ینسحم  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  سراپ  یتراجت  مان   W 2500 ناوت  FR205 لدم یگناخ  یقرب  وراج  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
اونسا  HMS1000TVE کیتاموتا ییوشسابل  نیشام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناسرما  RF14M0360T1042 لدم  ft 14 رزیرف لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هسراپ دام  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   Foam Monitor یتراجت مان  لدم 7740  قیرح  یافطا  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناسارخ شرتسگ  امیس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  وود  یتراجت  مان   55K4300U لدم  UHD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
ینسحم دیعسدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  لایرپما  یتراجت  مان   EM-4385 TV لدم  in 43 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لایر  رثکا 4.000.000.000  دح  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  صیصخت  رابتعا  فقس   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  یمامت  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65153801-021 :: 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

یراوید یراوید تعاس   تعاس وو   یسرپ   یسرپ وتا   وتا ،، یزاگ یزاگ روامس   روامس ،، یقرب یقرب وراج   وراج ،، یئوشسابل یئوشسابل نیشام   نیشام ،، لاچخی لاچخی ،، روتینام روتینام ،، نویزیولت نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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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ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ربارب  ناتسرل  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رورس  قاتا  تهج  دنمشوه  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005537000053 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ءاضماو  رهم  یمالعا  طیارش  هارمه  هب  تمیق  زیلانآ  هارمه  هب  زاین  دروم  تاعطق  زیر  - 2 .دوش یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  هلماعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپو 

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33352046-066 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یعامتجا  نیمات  یزابهش  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشفبآ بصن  تهجزاین  دروم  تازیهجت  هلول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090574000008 زاین :  هرامش 

یزابهش دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
زربلا راپسب  لاصتا  هدننک  هضرع  عجرم   bar 10 راشف  in 16 رطق  m 6 لوط یدالوف  نامسینام  هلول  الاک :  مان 

هخاش 3,256 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت دوش  هژیو  هجوت  تسویپ  تسیل  هب  افطل  دشابیم  زکرم  یتساوخرد  مالقا  عومجم  هدش  هداد  دادعت  هدش و  تبث  هناماسرددک  ناریا  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تکرش  مالعتسا  رد  دنراد  ار  مالقا  مامت  هک  یناگدننک  نیمات  تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هاگنامرد و  رد  مالقا 

 : یتسپ دک  نادمه ،  یعامتجا  نیمات  یزابهش  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  رگادوس  هچوک  شبن  امن  ناهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516795546

38214959-0813  ، 38214970-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38214959-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدنج ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ ، مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زاوها روپاش 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزنز ناپ   ناپ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا یدالوف -  -  یدالوف نامسینام   نامسینام هلول   هلول ناونع : : ناونع 2727

هکبش هکبش وو   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یواب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  هکبش  رتویپماک و  تاعطق  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009025000089 زاین :  هرامش 

زاوها روپاش  یدنج  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   SSD SATA3 SU650 لدم  GB 120 تیفرظ هنایار  هعطق   SSD ویارد الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  و 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70014   50x60x58 cm داعبا  cm 60 قمع تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 500 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-UTP-LSZH-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا

هرقرق 610 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نیپیلیف هدنزاس  روشک   APC یتراجت مان   AR3100 لدم  cm 107 قمع تینوی  یکشم 42  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA7510N لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   hAP lite TC-RB941-2nD لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135715794 یتسپ :  دک  زاوها ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یهاگشناد -  سیدرپ  ناتسلگ -  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36573613-061  ، 33333130-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333130-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تسیل  تاصخشم  قبط  یشک  لباکو  یرون  ربیف  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005603000070 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  تسیل  تاصخشم  قبط  یشک  لباکو  یرون  ربیف  طابترا  یرارقرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816983999 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33481529-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33480141-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6356563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c1000 -24t -4G-L هکبش وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000101 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   - تسا هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یفیس سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261232( سامت  لاوس  هنوگره  تروص  رد   - هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دادرخ 1402  یقبام  یدقن   50 تخادرپ %

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک لباکو   لباکو یرون   یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 2929

c1000  -24t -4G-Lc1000  -24t -4G-L هکبش   هکبش وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هعسوت  حرط  نامتخاس  هکبش  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000054 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش روکذم  لحارم  ماجنا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  یتسویپ  لیاف  یرازگراب  ءاضما و  لیمکت ، ، هعلاطم یتساوخرد - یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  مالعتسا  رود  زا  هدننک 

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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/258/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف یبایرازاب  یشک  میس  یرادهگن  یریاد  هیحان 1   ftth 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

نامتخاس نامتخاس هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3131

شورف شورف یبایرازاب   یبایرازاب یشک   یشک میس   میس یرادهگن   یرادهگن یریاد   یریاد   11 هیحان   هیحان   ftthftth ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sfp هکبش و جیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000064 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

sfp glc-lh-sm وکسیس ددع  تشه  وکسیس 2960s-48ts-l و  هکبش  چیئوس  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  - الاک لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب - یناپمک  پملپ  یلصا و   - ون دیاب  اه  الاک  یمامت 

سامت 09155727348 هرامش 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sfpsfp  وو هکبش   هکبش جیئوس   جیئوس ناونع : : ناونع 3333

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یراوزبس میکح  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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000065 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224FO لدم  m 3 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   UBNT یتراجت مان   AF24 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09155727348- ناگیار لیوحت  - لیوحت زا  سپ  تخادرپ   - هدش رکذ  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم ژارتم 600  PFC دنرب CAT6 FTP-INDOOR هکبش لباک 

Cisco GLC-LH-SM SFP Module
(Point Wireless UBNT UniFi 6 Long-Range (U6-LR تنیوپ سسکا 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیق تسویپ  رد  هک  اهالاک  ینف  تاصخشم  قبط  ار  قوف  یاهالاک  دیاب  هدنشورف  دشابیم و  هباشم  دروک  چپ  لوژام و  دراه و  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهدب لیوحت  تسا  هدش 

1101093676000037 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIUMLINE یتراجت مان   SM لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیک  یتراجت  مان   SFPGLXZXSX لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   0F27439 لدم  TB 10 تیفرظ  SAS 12G-4KN 7.2 K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

تسا راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 5

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو   لوژام   لوژام وو   دراه   دراه ناونع : : ناونع 3535

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

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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356949 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونوفاک  یاهرواپ  ورین و  هیذغت  یاهریاف  یتکر  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرونوفاک یاه  تینوی  ریمعت  - DECT PCM3 تیفرظ رپ  تیفرظ و  مک  چیئوس  یاه  تینوی  ریمعت  - 2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدنرادهگن6356454 تلوب  نیبرود   - nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  هتسبرادم  متسیس  تس  2
تروپ 16 چیئوس لاناکروتکناک  لباک 

هحفص 37) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بو6356794 یاه  میس  یب  تاملاکم  لرتنک  یرازفا  مرن  میس  یب  هدننک  تیوقت  هحفص 13)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6356911RTU-ULP رود هار  هحفص 13)هنایاپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

-- DECT PCM3DECT PCM3  تیفرظ تیفرظ رپرپ   وو   تیفرظ   تیفرظ مکمک   چیئوس   چیئوس یاه   یاه تینوی   تینوی ریمعت   ریمعت - - 22 یرونوفاک   یرونوفاک یاهرواپ   یاهرواپ وو   ورین   ورین هیذغت   هیذغت یاهریاف   یاهریاف یتکر   یتکر ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
یرونوفاک یرونوفاک یاه   یاه تینوی   تینوی ریمعت   ریمعت

3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000283 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 1,000 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  یاهنیزهودشابیم  یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور داتو 30 لیوحتزادعب  باسح  هیوستو 

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب درالب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000253 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع 3737

ینتب ینتب درالب   درالب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ هس  هقطنم  یرادرهش   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت یلودج و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094960000188 زاین :  هرامش 

نادابآ هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 100 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 100 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 12 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کرتا رتسگ  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 18 بلح ینغور  رنیت  الاک :  مان 
بلح 100 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
راکوج همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   RENOVO یتراجت مان   TT لدم گنر  سرب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 12 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

6316856591 یتسپ :  دک  یرتم ،  لهچ  یادتبا  یراقفلاوذ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061  ، 53359801-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53359801-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکام یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6356415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادقم 500 هب  کی  هجرد  درز  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  مرگ و  ولیک  رادقم 500  هب  کی  هجرد  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک  مرگولیک 1.

1101050106000087 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  وکام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  ایرآ  یمیش  ابص  هدنزاس  عجرم  ایرآ  یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 20 بلح گنر 2011880  دک  کی  هجرد  درز  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
ناریا

بلح 500 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

روشک ایرآ  یمیش  ابص  هدنزاس  عجرم  ایرآ  یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 20 بلح گنر 2011870  دک  کی  هجرد  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

بلح 500 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هیارک  مرگولیک 1. رادقم 500  هب  کی  هجرد  درز  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  مرگ و  ولیک  رادقم 500  هب  کی  هجرد  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یرادیرخ  هطوبرم  لوئسم  دأت  زا  دعب  . 3 دشابیم هباشم  دک  ناریا  .2 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک 

5861919391 یتسپ :  دک  کالپ 163 ،  ماما  نابایخ  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222141-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34222219-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد درز   درز وو   دیفس   دیفس یئزج   یئزج هسهس   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکام یرادرهش   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

500 یکیفارت گنر  رنیت 20000 مرگولیک و  دیفس 2500  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  مرگ و  ولیک  درز 500  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  .1 رتیل

1101050106000086 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  وکام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 4 یکیتسالپ نلاگ  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 
نلاگ 500 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 250 هکشب دیفس  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 2,500 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 250 هکشب درز  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 500 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارت 500 گنر  صوصخم  رنیت 20000 مرگولیک و  دیفس 2500  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  مرگ و  ولیک  درز 500  یئزج  کت  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک  .1 رتیل

5861919391 یتسپ :  دک  کالپ 163 ،  ماما  نابایخ  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222141-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34222219-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیل رتیل   500500 یکیفارت یکیفارت گنر   گنر 2000020000 رنیت   رنیت وو   مرگولیک   مرگولیک   25002500 دیفس   دیفس یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر وو   مرگ   مرگ ولیک   ولیک   500500 درز   درز یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 4141

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ  لیردراگ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000887 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311094-077  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنفسا 1401 یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  هدش  یرگنزاب  لمعلاروتسد  ساسارب  سرادم  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000215 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لایر 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماورهم  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

سرادم سرادم یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاه  هبل  کت  یزیمآ  گنر  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005015000072 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  دابازوریف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 2,700 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  تسیل  ساسا  رب  الماک  سانجا  گنر  دنرب و  نزو و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471783111 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  - نمهب نابایخ 22  - دابآزوریف - سراف دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722065-071  ، 38723330-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722025-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6356689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ یعرف  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  یرپسرسو ) ریگ  هبرض  ، هرهم چیپ و   ) تاقلعتم لیردراگ و  هیاپ  لیوحتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... ناگدننکدیلوت و ناگدنشورف ، 3 دیدجت.ناتسا

1101001162000232 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/13 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا هضرع ی  ای  دیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ ی  یاراد  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  ار  دادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت  تیحالص  هک  یناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قحدشاب  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاسدأت  دروم  نینچمه  دنشاب و  دادرارق  عوضوم 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه هبل   هبل کتکت   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یعرف یعرف یاه   یاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یرپسرسو ) ) یرپسرسو ریگ   ریگ هبرض   هبرض ،، هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ  ) ) تاقلعتم تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیوحتو   لیوحتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6356955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضماورهمزا سپودوش  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج  - تسا هباشم  دک  ناریا   - لوادج یزیمآ  گنر  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09127840263 - دوش یرازگراب  هناماسرد 

1101005084000085 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 12000 دادعت : 

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

یرازگراب هناماسرد  اضماورهمزا  سپودوش  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج  - تسا هباشم  دک  ناریا   - لوادج یزیمآ  گنر  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09127840263 - دوش

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دینک هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  تمیق  مالعا  تهج  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000123 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502010102   60x30 cm زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  یلیطتسم  ریسم  تیاده  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دینک هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  تمیق  مالعا  تهج  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4646

یلیطتسم یلیطتسم ریسم   ریسم تیاده   تیاده ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 53 ھحفص 36 
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(( 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

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  هپس  کناب  بعش  پالور  بصنو  تخاس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000132 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسدنهم هریاد   118-115 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش پالور   پالور بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4848

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6356454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط.تروپ 16 چیئوس لاناکروتکناک  لباک  هدنرادهگن  تلوب  نیبرود  .nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  هتسبرادم  متسیس  تس  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هام 24 یتناراگ.یتسویپ

1101001634000006 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B50T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط.تروپ  16 چیئوس لاناکروتکناک  لباک  هدنرادهگن  تلوب  نیبرود  .nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  هتسبرادم  متسیس  تس  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاباتفا یهاوگ.تسا  هدنشورف  هدهعرب  لمح  یزادنا  هار  بصن  ینوناق  تاروسک.دشاب  هام  24 یتناراگ.یتسویپ تادنتسمو 

دک یقرشناجیابرذا ،  ناتسا  کناب  تسپ  یتسرپرس  نیطسلف  نادیم  هب  هدیسرن  یمالسا  یروهمج  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5134613499 یتسپ : 

35243785-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35261769-041 :: 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

تروپ تروپ 1616 چیئوس چیئوس لاناکروتکناک   لاناکروتکناک لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود  -  - nvrnvr ارت ارت 66 دراه دراه 44 ینابیتشپاب ینابیتشپاب نیبرود   نیبرود هتسبرادم   هتسبرادم متسیس   متسیس تستس   22 ناونع : : ناونع 4949

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب  یرادا ،  رابنا و  هطوحم  یارب  تسویپ  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 17  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا 

1101001561000009 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب  یرادا ،  رابنا و  هطوحم  یارب  تسویپ  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 17   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3174613311 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  نهآ  هار  لیر  زا  لبق  رهش  دمحم  هداج  یادتبا  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32762831-026  ، 32760145-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32762836-026 :: 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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) اهرابنا رد  زاین  دروم  تازیهجت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003982 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 939 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب باهذ و  بایا و  اج و  هنیزه  --- دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعرب  بصن  هنیزه  -- دامرف هعجارم  تسویپ  هب  تساوخرد  مالقا  ندید  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  امرفراک  هدهع 

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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دادعت  1717   دادعت ناونع : : ناونع 5050

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) اهرابنا اهرابنا ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 53 ھحفص 39 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6356636 رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 37)دادعت 17  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6356798LAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOME یاه متسیس  هحفص 6)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینتبم6356929 کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  یحارط ،
IT - CCTV رب

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ناتسرامیب6356651 یزکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 15)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

هکبش6356861 هحفص 22)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب6356650 قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  هحفص 15)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6356651 یزکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 15)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یسرپ و6356799 وتا  ، یزاگ روامس  ، یقرب وراج  ، یئوشسابل نیشام  ، لاچخی ، روتینام ، نویزیولت دیرخ 
یراوید تعاس 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6356804 قاتا  تهج  دنمشوه  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  هحفص 15)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 53 ھحفص 40 
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینتبم6356929 کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  یحارط ،
IT - CCTV رب

هحفص 12) 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

دود6356687 هدنکم  هحفص 15)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمن زاین  دروم  نیبرود )   ) تسویپ لودج  لوا  فیدر  تسا -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قباطم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101091790000063 زاین :  هرامش 
یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 5D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  زاین  دروم  نیبرود )   ) تسویپ لودج  لوا  فیدر  تسا -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قباطم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 53 ھحفص 41 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6356665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپوکسودنا نیبرود  ناونع : 

14015002 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلبت یس و  یپ  ینیم  سنارفنک -  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000580 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یپوکسودنا یپوکسودنا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5353

تلبت تلبت وو   یسیس   یپیپ   ینیم   ینیم سنارفنک -  -  سنارفنک نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

هدنرادهگن6356454 تلوب  نیبرود   - nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  هتسبرادم  متسیس  تس  2
تروپ 16 چیئوس لاناکروتکناک  لباک 

هحفص 37) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6356463 یساکع  نیبرود  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6356636 رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 37)دادعت 17  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکسودنا6356665 هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسیل6356782 قبط   ) اهرابنا رد  زاین  دروم  تازیهجت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و 
( تسویپ

هحفص 37) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلبت6356816 یس و  یپ  ینیم  سنارفنک -  نیبرود  هحفص 12)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتظافح6357025 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6356849 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  هحفص 6)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6356859sfp هکبش و هحفص 22)جیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6356861 هحفص 22)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یمالسا تاغیلبت  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 06 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN و NAS یرازفا مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل  قبط  )

1101005032000159 زاین :  هرامش 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SAN و NAS یرازفا مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ تسیل  قبط  )

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  نادارا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6356575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  (. تسویپ یتساوخرد  تاصخشمز  قبط   ) G10 رورس دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090222000157 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نانمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL360 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  (. تسویپ یتساوخرد  تاصخشمز  قبط   ) G10 رورس دیرخ  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513698686 یتسپ :  دک  نانمس ،  یزکرم  یرادرهش  یدعس  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329102-023  ، 33432200-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33458875-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) SANSAN  وو   NASNAS یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهراکهار   یاهراکهار یزاسهدایپ   یزاسهدایپ روظنمب   روظنمب ریز   ریز تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع 5555

.دیناوخب .دیناوخب تقد   تقد اباب   ارار   هدش   هدش تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم افطل   افطل (.(. تسویپ تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشمز   تاصخشمز قبط   قبط  ) ) G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم زاین  دروم  تسویپ  تاصخشماب  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751001384 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 146 تیفرظ لدم 418367  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزهودشابیم  ههام  تخادرپودشابیم 3 یمالعادک.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  تاصخشماب  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   HDD دیالسا اب 24   A7800 سیمارپ رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دات ابوررقم  خیرات  ردو  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  دشاب  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  هدش  هتفرگ  یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال 

1101001396000109 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  هریغو  یتناراگ  یاه  هنیزه  زاین و  تروص  ردژاتنم  لقنو  لمح  یربراب  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تاصخشماب   تاصخشماب رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 5757

دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تبث   تبث تهج   تهج هدش   هدش هتفرگ   هتفرگ یاهدک   یاهدک تسا   تسا رکذ   رکذ هبهب   مزال   مزال تسویپ   تسویپ قبط   قبط   HDDHDD  دیالسا دیالسا اباب  2424     A7800A7800 سیمارپ   سیمارپ رورس   رورس ناونع : : ناونع
دات دات ابوررقم   ابوررقم خیرات   خیرات ردو   ردو تسویپ   تسویپ قبط   قبط سانجا   سانجا هیلک   هیلک

5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   A7800 سیمارپ رورس  اب  یزاس  ماگمه  - یزادنا هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000108 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310f لدم  TB 12 تیفرظ  FC رلرتنک ود  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سانشراک  دحاو  دات  ابوررقم  خیرات  ردو  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  دشاب  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  هدش  هتفرگ  یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درگ یم  لاطباو  عوجرم  تروصنیا 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا NAS و6356286 مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3 
( تسویپ تسیل  قبط   ) SAN

هحفص 43) رورس  ( رورس

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

هدش6356575 تسویپ  کرادم  افطل  (. تسویپ یتساوخرد  تاصخشمز  قبط   ) G10 رورس دیرخ  هیهت و 
.دیناوخب تقد  اب  ار 

هحفص 43) رورس  ( رورس

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

دشابیم6356718 زاین  دروم  تسویپ  تاصخشماب  رورس  هحفص 43)دراه  رورس  ( رورس

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

هتفرگ6356725 یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  قبط   HDD دیالسا اب 24   A7800 سیمارپ رورس 
دات ابوررقم  خیرات  ردو  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  دشاب  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  هدش 

هحفص 43) رورس  ( رورس

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

رورس6356804 قاتا  تهج  دنمشوه  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  هحفص 15)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاس6356849 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  هحفص 6)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6356862FC رلرتنک ود  لانرتسکا  کسید  هحفص 43)دراه  رورس  ( رورس

FCFC  رلرتنک رلرتنک ودود   لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه 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 53 ھحفص 46 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   PROTABLE VIBRATION CALIBRATOR9110D یترواجم هربیو و  روسنس  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450001059 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یدروناوه روسنس )  ) رگسح تست  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترواجم یترواجم وو   هربیو   هربیو روسنس   روسنس تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 53 ھحفص 47 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دادعت  تاصخشم و  قبط  ) یقرب هلپ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000649 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 142 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09122112969: ینف تالاوس  هب  ییوگخساپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

یولوم 61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هلپ   هلپ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 53 ھحفص 48 
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هغارم ناتسرهش  کینیلک  یلپ   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج یزادنا  هار  شزومآ و  بصن و  باهذ و  بایا و  هنیزه  اب  تعنصو  ملع  تکرش   E500 لدم بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیدج دواد  زادرپ 09144066989  راک  اب  یگنهامه 

1101050030000013 زاین :  هرامش 
هغارم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هغارم  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  رد  لیوحت  دشابیم  الاک  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5513877339 یتسپ :  دک  هغارم ،  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  یدعس  هغارم خ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37229952-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37228072-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگ ونپک  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041001003 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیناپ نیاس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   PHASEIN یتراجت مان   FX7 یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   main فارگ ونپک  دربراک  یکیرتکلا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 // FX7 یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   main فارگ ونپک  دربراک  یکیرتکلا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

E500E500 لدم   لدم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6262

فارگ فارگ ونپک   ونپک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 53 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " 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

یترواجم6356371 هربیو و  روسنس  تست  هحفص 47)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یقرب6356373 هلپ  هحفص 47)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

6356518E500 لدم بایغ  روضح و  هحفص 47)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

فارگ6356764 ونپک  هحفص 47)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6356325 رتویپماک و  تاعطق  هحفص 22)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدنرادهگن6356454 تلوب  نیبرود   - nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  هتسبرادم  متسیس  تس  2
تروپ 16 چیئوس لاناکروتکناک  لباک 

هحفص 37) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6356563c1000 -24t -4G-L هکبش وکسیس  هحفص 22)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6356849 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  هحفص 6)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6356859sfp هکبش و هحفص 22)جیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مک6356949 چیئوس  یاه  تینوی  ریمعت  یرونوفاک 2 - یاهرواپ  ورین و  هیذغت  یاهریاف  یتکر  ریمعت 
یرونوفاک یاه  تینوی  ریمعت  - DECT PCM3 تیفرظ رپ  تیفرظ و 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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 53 ھحفص 50 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هنایم ءایبنالا  متاخ  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092932000028 زاین :  هرامش 

هنایم ءایبنالا  متاخ  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
دوبهب مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN هدنزاس عجرم   FETAL DOPPLER یتراجت مان   F6 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5315759914 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  زیدنهج - هداج  تیزنارت - هداج  هنایم -  هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220915-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52220915-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001033000014 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NetAgent یتراجت مان   DP522-20Wg-LF لدم سا  یپ  وی  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایفسوی 09173086192 سدنهم  یاقآ  اب  سامت  تاعالطا ،  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7145553135 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یناگرزابو  هلغتکرش  یلم  غاب  یوربور  هیظفاح  هارراهچزاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2282360-0711  ، 32282359-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32288096-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   هجوت   هجوت اباب   )) گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464

UPSUPS هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 53 ھحفص 51 
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درگنسوس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6356722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یناریا یالاک   - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - رتنیرپ - رگپاچ - سیک - دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091740000057 زاین :  هرامش 

درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1319  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یدمحا  سدنهم  09178846854 دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36744156-061 :: 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

6356589( دوش هداد  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب  ) گنیروتینام لاتف  هحفص 50)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6356715UPS هاگتسد کی  هحفص 50)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

.یناریا6356722 یالاک   - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - رتنیرپ - رگپاچ - سیک - هحفص 50)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

فارگ6356764 ونپک  هحفص 47)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یسرپ و6356799 وتا  ، یزاگ روامس  ، یقرب وراج  ، یئوشسابل نیشام  ، لاچخی ، روتینام ، نویزیولت دیرخ 
یراوید تعاس 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

.یناریا .یناریا یالاک   یالاک  - - هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا -- رتنیرپ رتنیرپ -- رگپاچ رگپاچ -- سیک سیک -- دیرخ دیرخ 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 53 ھحفص 52 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3631114
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/se2uhstjsnxwd?user=37505&ntc=6356722
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6356722?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هدنرادهگن6356454 تلوب  نیبرود   - nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  هتسبرادم  متسیس  تس  2
تروپ 16 چیئوس لاناکروتکناک  لباک 

هحفص 37) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6356636 رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 37)دادعت 17  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا NAS و6356286 مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3 
( تسویپ تسیل  قبط   ) SAN

هحفص 43) رورس  ( رورس

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

بو6356794 یاه  میس  یب  تاملاکم  لرتنک  یرازفا  مرن  میس  یب  هدننک  تیوقت  هحفص 13)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 53 ھحفص 53 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 10 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 12 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 11 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 0 آگهی)

