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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1818 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   272هکس , 009,984272 , اکیرمآ009,984 اکیرمآ رالد   تاراما495,080495,080رالد تاراما مهرد   135,450135,450مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   244,810هکس , 000244,810 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   331رالد ,700331 سیئوس700, سیئوس کنارف   534,200534,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,159هکس 000 , 000159, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع363,800363,800رالد ناتسبرع لایر   133,860133,860لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 97,000هکس , 00097, 000 , وروی000 526وروی ,930526 ژورن930, ژورن نورک   ,47نورک 10047, 100

رایع رایع   1818 یالط   23,008یالط , 00023,008 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ594,890594,890دنوپ نپاژ نینی   دصکی   366دصکی ,950366 ,950

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
((8585))

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

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

زا 85 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 48

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

( یهگآ دادعت 4  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( 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  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 11  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 9  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374473 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RECOVER POINT یرازفا مرن  سناسیل  هارمه  هب   UNITY 480 زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-69 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

akpc.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نارهت رتفد  عمتجم و   ) اهمتسیس اههناماس و  یاهیریذپ  بیسآ  یسررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما ، یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یسمش  هام  نامیپ 3  نامز  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما مود ، هقبط  کالپ 21 ، یقرش ، یسیفن  نابایخ  یبونج ، یاهفارص  نابایخ  ایرد ، راولب  دابآ ، تداعس  نابایخ  نارهت ، - 1 یبایزرا : دانسا  لاسرا  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و 

اهدادرارق یقوقح و  روما  مود ، هقبط  یرادا ، نامتخاس  ریبکریما ، یمیشورتپ  تکرش  تیاس 4 ، یمیشورتپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام ،

:: 52174962-061 و 061-52174965 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

RECOVER POINTRECOVER POINT یرازفا   یرازفا مرن   مرن سناسیل   سناسیل هارمه   هارمه هبهب     UNITY 480UNITY 480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

اهمتسیس اهمتسیس وو   اهاه   هناماس   هناماس یاهیریذپ   یاهیریذپ بیسآ   بیسآ یسررب   یسررب وو   یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن تست   تست یتینما ، ، یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003072000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375056 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز  طیحم  عماج  هناماس  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسیز طیحم  عماج  هناماس  هعسوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

ههام  رابتعا 3  اب  یکناب  همان  تنامض  بلاق  رد  لایر  درایلیم  تفه  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تعیبط کراپ  ماما  راگدای  و...ا  لضف  خیش  نیب  میکح -  دیهش  هارگرزب  یلامش  علض  نارهت   ، 1463974111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  ناسیدرپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ و6374269 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش دنفسا 1401   27 هبنش ،  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم دنفسا 1401   27 هبنش ،  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایزاب بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز تسیز طیحم   طیحم عماج   عماج هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 33

تفایزاب تفایزاب وو   بآبآ   روما   روما تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس وو   تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 44

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

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

2001007003000223 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374818 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 RTU Outdoor) 01-233) رلرتنک هاگتسد  دادعت 45  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

RTU Outdoor) 01-233) رلرتنک هاگتسد  دادعت 45  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,199,880,000 نیمضت :  غلبم 
14:30 تعاس : 1402/04/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  تکرش  زاریش -  ، 7144714518 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374857 :: هرازه هرازه :: 1402/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین یرالیزگآ  متسیس  یارب  یکدی  ویارد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

(( RTU OutdoorRTU Outdoor)) رلرتنک رلرتنک هاگتسد   هاگتسد   4545 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هاگورین هاگورین یرالیزگآ   یرالیزگآ متسیس   متسیس یارب   یارب یکدی   یکدی ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374862 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ روسرپمک  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسرزورب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-72 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

akpc.ir :: عبنم / عبنم 12 خروم 24 /  هبنش  راهچ  زور  تعاس 14   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401

6374893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدروخ لرتنک  تازیهجت  هارمه  هب  هدننک  کنخ  جرب  زاین  دروم  تولیاپ  تخاس  یحارط و  یسدنهم ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

.اهدادرارق 2- یقوقح و  روما  مود - هقبط  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج -  یاهفارص  نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –  - 1 :: سردآ سردآ
.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود - هقبط  یرادا –  نامتخاس   – ریبکریما یمیشورتپ  تکرش  تیاس 4 -  یمیشورتپ - یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام – 

یلخاد 231 و 298  021-87750. :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجورخ یجورخ روسرپمک   روسرپمک یاه   یاه شخب   شخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 77

یگدروخ یگدروخ لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هدننک   هدننک کنخ   کنخ جرب   جرب زاین   زاین دروم   دروم تولیاپ   تولیاپ تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یسدنهم ، ، یسدنهم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

KSWCO.COM :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ تیاس  تهج  وشتسش  لنوت  نودب  کیتاتسورتکلا  گنر  طخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

NHOGD 231 02146079516 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-1402 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 19  تیاس :  زا   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

waepd.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 19   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375062 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 11   - 1402/02/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذآ  قرب  عیزوت  تکرش 

رد تکرش  نیمضت  لک  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر هصقانم 1.100.000.000 

یلخاد 4397 نفلت 044-3110  ناتسا ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش.شترا  - مانمگ نازابرس  - شترا راولب  هیمورا –  سردآ :   :: سردآ سردآ

1456 سامتزکرم :   :: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir WWW.Waepd.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
,WWW.tavanir. org.ir

:: 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

تیاس تیاس تهج   تهج وشتسش   وشتسش لنوت   لنوت نودب   نودب کیتاتسورتکلا   کیتاتسورتکلا گنر   گنر طخطخ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

قاتا قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا تهج   تهج مزال   مزال راک   راک رازبا   رازبا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
قرب قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس

1010
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نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/019/م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم ًابیرقتعبنم یلام  داهنشیپ  یاه  تکاپ  تدوع   - 1402/01/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/02/11

6375121 :: هرازه هرازه :: 1402/03/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم نیا  یقرب  تاموزلم  هیوهت و  بصن  هیهت و  ، یحارط هارمه  هب  دیدج   D قرب یعرف  زکرم  نامتخاس  ثادحا  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  24 نامیپ :  تدم 

نامیپ هچرتفد  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  حرش  یاهدرادناتسا و  اب  قباطم  یلعف   D قرب یعرف  زکرم  یبونج  علض  رد  دیدج   D قرب یعرف  زکرم  ثادحاو  یحارط  - 
هیوهت متسیس  بصن  دیرخ و  یحارط  - 

قیرح افطا  نالعا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یحارط  - 
یلخاد یجراخ و  ییانشور  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  یحارط  - 

هب میدق  زکرم  یاه  طابترا  دیدج و  قرب  زکرم  یاهلباک  یارب  هدافتسا  تهج  یطابترا  یاهلاناک  نیمز و  ریز  رد  لباک  ینیس  نابدرن و  هکبش  بصن  دیرخ و  یحارط  - 
دیدج

راک هرادا  تفن و  یاهدرادناتسا  قباطم  نیمز  متسیس  بصن  دیرخ و  یحارط  - 

همانرب نامزاس  زا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  لایر -   3,400,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد صصخت  هبرجت و  یاراد  نینچمه  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد  و  هینبا ) هتشر  رد  هبتر 4  لقادح   ) هجدوب و 

دنشاب - یم  قوف  هنیمز 

قاتا 116 یتشهب ، دیهش  نامتخاس  ماع ،) یماهس   ) نارهت تفن  شیالاپ  تکرش  رهشرقاب ، هب  هدیسرن  مق ، میدق  هداج  یادتبا  نارهت ، یناشن  هب  تکرش  لحم   :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما 

43043و43042)  ) یلخاد  55901021-51 سامت :  یاه  نفلت   :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

(43009  ) راگنرود هیدیئات   55209296 :: 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زکرم زکرم نیا   نیا یقرب   یقرب تاموزلم   تاموزلم وو   هیوهت   هیوهت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ،، یحارط یحارط هارمه   هارمه هبهب   دیدج   دیدج   DD  قرب قرب یعرف   یعرف زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 111 1
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007003000226 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374810 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس 01-236  اتید  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتنس 01-236 اتید  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,590,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  تکرش  زاریش -  ، 7144714518 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003072000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6374988 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس  رتنساتید  هکبش و  تاسیسات  یرادهگن  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامزاس رتنساتید  هکبش و  تاسیسات  یرادهگن  ینابیتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناسیدرپ کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب   ، 1463914111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

نامزاس نامزاس رتنساتید   رتنساتید وو   هکبش   هکبش تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

qz.tci.ir :: عبنم :: 1402/01/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374991 :: هرازه هرازه :: 1402/01/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق تروپ  دادعت 100،000  هب  هدنیآ  یاهیژولونکت   ، xdsl ، ftt x رتسب رب  ریاد  یاهسیورس  نیکرتشم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق ناتسا  تروپ  ات 130،000  هعسوت 

نیمضت 6980803 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  فکمه -  هقبط  نیوزق -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس   :: 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

بآ و6374269 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6374473RECOVER POINT یرازفا مرن  سناسیل  هارمه  هب   UNITY 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهمتسیس6374592 اه و  هناماس  یاهیریذپ  بیسآ  یسررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما ، هحفص 5)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دادعت دادعت هبهب   هدنیآ   هدنیآ یاهیژولونکت   یاهیژولونکت  ،  ، xds l ، ftt xxds l ، ftt x  رتسب رتسب ربرب   ریاد   ریاد یاهسیورس   یاهسیورس نیکرتشم   نیکرتشم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
تروپ تروپ   130 ،000130 ،000 اتات   هعسوت   هعسوت لباق   لباق تروپ   تروپ   100 ،000100 ،000

1414
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یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمزریز یحطس و  بآ  عبانم  یاه  هدنورپ  یراذگدک  نکسا و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001125000056 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

ینیمزریز یحطس و  بآ  عبانم  یاه  هدنورپ  یراذگدک  نکسا و  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814673113 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نابایخ  شبن  یباراف - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350741-038  ، 33334805-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33335098-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6374846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروآ  نفو  هکبش  یاه  متسیس  یزادنا  هارو  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003988000191 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازفا مرنو  یرازفا  تخس  یاه  متسیس  یرادهگنو  رارقتسا  ییارجا  تایلمع  زینو  تاعالطا  یروآ  نفو  هکبش  یاه  متسیس  یزادنا  هارو  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لاسرا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زاو  لیمکتار  یتسویپ  کرادم  افطل  یتسویپ  مالعتساو  دادرارق  طیارش و  قبط  نامزاس  زاین  دروم 

4513713118 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یلامش -  یدعس  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137000-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33443032-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمزریز ینیمزریز وو   یحطس   یحطس بآبآ   عبانم   عبانم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یراذگدک   یراذگدک وو   نکسا   نکسا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفو   نفو هکبش   هکبش یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو نیمات   نیمات 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 85 ھحفص 13 
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دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  هکبش  یاهسیورس  اهتخاسریزو و  اه  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس ،  نما  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003212000025 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرشب  هکبش  یاهسیورس  اهتخاسریزو و  اه  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس ،  نما  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914813191 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36206201-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36206205-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب احیجرت  دشاب  هتشاد  کولف  تستو  تسویپ  تاصخشم  قبط  یزاس  هدایپو  تسویپ  مالقا  دیرخ  لماش  هکبش  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق

1101005998000035 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  هکبش  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دوش تقد  یتسویپ  تاصخشم  هب  امتح  دوش  تسویپ  یتایلام  مان  تبث  هدوزفا  شزرا  تفایرد  تروصرد  یعراز  یگنهامه 09127473385   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هکبش  یزاس  هدایپ  تهج  یمازلا  مه  دیدزابو 

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یاهسیورس   یاهسیورس وو   اهتخاسریزو   اهتخاسریزو اهاه   هناماس   هناماس یزاس   یزاس مواقم   مواقم یزاس ،  ،  یزاس نما   نما رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1717

هکبش هکبش یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 85 ھحفص 14 
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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 14/15عبنم ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374956 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکاما رباعم و  یراذگ  مان  تیریدم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  رباعم ، تاعالطا  یزاس  هدایپ  تشادرب و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 314 و 310  32332488-071 :: 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

ینیمخ ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09127872437 اب  لاوئس  ای  ماهبا  تروص  رد  ات 1402/12/29 ، خیرات 1402/01/01  زا  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن رارقرب  سامت  یمظاک  سدنهم  یاقآ 

1101005241000015 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
رفن 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوئس  ای  ماهبا  تروص  رد  لاسکی ، تدم  هب  ات 1402/12/29 خیرات 1402/01/01  زا  رتویپماک )  ) هنایار ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نیوزق  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  .دامن  رارقرب  سامت  یمظاک  سدنهم  یاقآ   09127872437

 : یتسپ دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  - رون مایپ  هاگشناد  بنج  - تارادا عمتجم  - یلامش باون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3419914985

3337410-028  ، 33377410-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33377410-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکاما نکاما وو   رباعم   رباعم یراذگ   یراذگ مان   مان تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ردرد   یراذگراب   یراذگراب تهج   تهج رباعم ، ، رباعم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   تشادرب   تشادرب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1919

هنایار هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 85 ھحفص 15 
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هاشنامرک یرادناتسا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  همیمض  تاصخشم  لیاف  لاتروپ - رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004291000017 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
لاتروپ رورس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نامزاس  یروانف  سانشراک  دات  مدع  الاک و  لیوحت  تروص  رد  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  یتسیاب  هتسب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  عوجرم 

6715871177 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یرادناتسا  یروشک -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34247051-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34247051-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قبط  )vpls یلخاد سیورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000112 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ روتکاف  هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدرومدیاب  الاک  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  راب  هیلختو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطقایالاک  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  تسا  یراک  هتفهود  تدمبداتالاک  تفایردزا 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32519932-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتروپ لاتروپ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2 12 1

دشاب دشاب یمیم   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط )) vplsvpls یلخاد   یلخاد سیورسدیرخ   سیورسدیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

گنیروتینام6374718 هحفص 48)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6375105 یورین  عیزوت  تکرش  رد  رتنس  اتید  قرب  قاتا  یزادنا  هار  یارب  یلیمکت  تامدخ  ماجنا 
ناتسرهش

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6374284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155429 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز  hmi یسمل لناپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز   hmihmi یسمل   یسمل لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 85 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zhtmuuc5l2uxe?user=37505&ntc=6374284
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6374284?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانجا دات  زا  سپ  یراک  زور  60 تخادرپ.دشابیم هباشمدک  ناریا.سالپ  یج  ، یج لا  ، گنوسماس  LED 43  " یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورف  رابنا  رد  ینف  طسوت 
1101001621000501 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52464105 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LED 43LED 43  " " یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2424

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ردنیف  ) یکیرتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006809 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ردنیف ردنیف  ) ) یکیرتکلا یکیرتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب یلام  ینف ،  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  زاین  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  یاضاقت 9930042 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یرابتعا  تروصب  دیرخ  ددرگ ،  تسویپ  ازجم 

1101093985010865 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینمیا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یریگ هدنام  یابرنهآ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ددرگ تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ینف ،  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  زاین  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  یاضاقت 9930042  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرابتعا  تروصب  دیرخ 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا لرتنک   لرتنک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  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 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریق 3 لرتنک ....  سکاب ،  زویف  یئانشور ،  اداکسا ،  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000859 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طسوتم ژاتلو  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربجنر 07132142832 یاقآ  ینف  لوئسم  ناینامحر 07132142898 – یدهم  یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.nicico.com :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگ هتخیر  هاگشیالاپ و  روما  رد   PLC رلرتنک زا  هدافتسا  اب  هرامش 4  رلیوب  یلرتنک  متسیس  یزادنا  هار  تست و  ، بصن ، تخاس ، نیمات ، یحارط هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همشچرس سم  عمتجم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریق  33 ریق لرتنک ....  ....  لرتنک سکاب ،  ،  سکاب زویف   زویف یئانشور ،  ،  یئانشور اداکسا ،  ،  اداکسا ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

رلیوب رلیوب یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست ،، بصن بصن ،، تخاس تخاس ،، نیمات نیمات ،، یحارط یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 85 ھحفص 21 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3658633
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ylefp8lv7epww?user=37505&ntc=6375081
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6375081?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sk653hk9lvpks?user=37505&ntc=6375096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6375096?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دهشم ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  رد  رتنس  اتید  قرب  قاتا  یزادنا  هار  یارب  یلیمکت  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000330 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

" دهشم ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  رد  رتنس  اتید  قرب  قاتا  یزادنا  هار  یارب  یلیمکت  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرهش ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش ردرد   رتنس   رتنس اتید   اتید قرب   قرب قاتا   قاتا یزادنا   یزادنا هار   هار یارب   یارب یلیمکت   یلیمکت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  دیرخ ، تساوخرد  رد  جردنم  دراوم  ریاس  هارمه  هب  ریگن  لیتسا   F هبعج برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000382 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  یرادهگن  هبعج  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب سامت  - یمازلا تاعطق  زیر  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  -1402 نیدرورف رخآ  تخادرپ  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زرواشک یاقآ  02833860181

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33667072-028 :: 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

ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ ، لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093427000009 زاین :  هرامش 

ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

 ( بصن رتم و  ) ارجا 2 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ ، لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163711347 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نیزنب  پمپ  یوربور  الاب - عاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36671635-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36671494-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک یرادهگن   یرادهگن هبعج   هبعج  ) ) ریگن ریگن لیتسا   لیتسا   FF هبعج   هبعج برد   برد ناونع : : ناونع 3131

قیرح قیرح افطا   افطا ناونع : : ناونع 3232

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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هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح هناماس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000054 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تکرح صیخشت  روسنس  الاک :  مان 
ددع 42 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
تکرح صیخشت  روسنس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38100185-083 :: 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

یتظافح یتظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت 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 :

زا 85 ھحفص 24 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3658170
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bbfsffh9hd9yx?user=37505&ntc=6374990
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6374990?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6375106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح و ءافطا  نالعا و  متسیس  زاگ و  یقرب و  ، یکیناکم تاسیسات  ، یتدورب یترارح و  یاه  متسیس  ریمعت  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادیق زکرم  یبناج  تازیهجت 

1101003286000050 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیسح یاقآ  یگنهامه  دیدزاب و  تهج  سامت  هرامش.تاسیسات  اب  طبترم  یاهدرادناتسا  ربتعم و  زوجم  یاراد  ناجنز و  رهش  یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولناخ 09125411176

4516773119 یتسپ :  دک  دیما ،  یارس  نابایخ  هنارهم  راولب  گنزاواک  هداج  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787346-024  ، 33439085-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33439083-024 :: 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  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تازیهجت تازیهجت وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس وو   زاگ   زاگ وو   یقرب   یقرب ،، یکیناکم یکیناکم تاسیسات   تاسیسات ،، یتدورب یتدورب وو   یترارح   یترارح یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
زکرم زکرم یبناج   یبناج

3434
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   16POE هکبش چیئوس  هاگتسد  کی  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003731000016 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   16POE هکبش چیئوس  هاگتسد  کی  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط 

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تروپ  SFP PORT (24 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
part number WS- C3850 - 24S

1101004396000131 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسا هباشم  الاک  مان  ) .دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد ربتعم 3  یتنراگ  هارمهب 

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535

part number WS-  C3850 -  24Spart number WS-  C3850 -  24S تروپ ) ) تروپ   SFP PORT SFP PORT (24(24  2424 ناونع : : ناونع 3636
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مرهج هینامیپ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004302000019 زاین :  هرامش 

مرهج هینامیپینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرهج هینامیپ  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیسن 6  تروصب  روتکاف  هجو  تخادرپ 

تاعالطا یروانف  دحاو  یسررب  زا  سپ  هاگتسد  تلاصا  دات 
ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

7419886688 یتسپ :  دک  هینامیپ ،  ناتسرامیب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54230006-071  ، 54230085-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54230021-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6374552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  کرادم  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000165 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  کرادم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 3737

تروپ تروپ   88  | | هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 3838
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یتارباخم و هکبش  تراک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001128 زاین :  هرامش 

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

عوطقم 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف 09144465385 لصاح  سامت  یدیس  دننهم  اب  راین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  دش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000493000220 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
جنس سامت  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف 09144465385 لصاح  سامت  یدیس  دننهم  اب  راین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  دش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249901-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا -- هکبش هکبش تراک   تراک -- مدوم مدوم ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003356000015 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
(single mode  ) یتلاح کت  | سنزگن یرون | ربیف  لباک  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحمدشاب یم  تخادرپ  لباق  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  زا  سپ  روتکاف  غلبم  تسا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیولوا  رد  یموب  هدننک  نیمات  تسا  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  دشاب  یم  ناهفصا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  رد  ارجا 

8176763337 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یکدور  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37861520-031  ، 37861517-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37861888-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  nsw2010-16t2gc-poe-in لدم  16poe چیوس هاگتسد  دادعت 2  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003624000096 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس  | یریوصت رچیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  سامت  هرامش  یتسپ 6846853334  دک  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  لیوحت  ربتعم  تنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09376658864

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3229566-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 4141

nsw2010 - 16 t2gc-poe- innsw2010 - 16 t2gc-poe- in لدم   لدم   1616 poepoe چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرپ زیرپ  - - PVCPVC  سنج سنج رادرایش   رادرایش تکاد   تکاد هکبش - - هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک وردوخ -  -  وردوخ روتوم   روتوم ردنلیسرس   ردنلیسرس دلوفینام   دلوفینام هوزر   هوزر رسرس   ودود   چیپ   چیپ ناونع : : ناونع
وو هنایار   هنایار ریمعت   ریمعت یکیرتکلا --  --  یکیرتکلا هکبش   هکبش تکوس   تکوس  - - سلریاو سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ یطابترا - - یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس هکبش   هکبش لباک   لباک لنپ - - لنپ چپچپ   هکبش -  -  هکبش راکور   راکور یتارباخم   یتارباخم

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت

4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هگرب رد  هک  دشاب  ینامه  دیاب  اه  کرام  دشاب و  یمن  رظن  دم  یصوصخب  تکرش  ددرگ و  لیمکت  تسویپ  لیاف  قیاطم  اقیقد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  زین  روتکاف.تسا  هدش  دیق  تسویپ 

1101005547000044 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وردوخ نامرک  هکرحم  یاوق  هدننک  هضرع  عجرم   MVM110 وردوخ روتوم  ردنلیسرس  دلوفینام  هوزر  رس  ود  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   CAT6 لدم یرتم  لوط  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 48 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

Cisco هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF350-48 لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم  تروپ 100  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

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

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 65 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
یرایس دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  یتراجت  مان   A123 لدم یکیتسالپ  سنج  هکبش  راکور  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   SPA-26.5X-D لدم سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
کیتاموینپ وتسف  هدننک  هضرع  عجرم   FBS-SUB لدم یکیرتکلا  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

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

یسابع زوریف  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   cat 6 sftp لدم  m 500 لوط راد  دلیش  یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رتم 40 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دیق  تسویپ  هگرب  رد  هک  دشاب  ینامه  دیاب  اه  کرام  دشاب و  یمن  رظن  دم  یصوصخب  تکرش  ددرگ و  لیمکت  تسویپ  لیاف  قیاطم  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  زین  روتکاف.تسا 

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33167218-087 :: 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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نارهت ناایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعراز 09122145081 یاقآ  دیدزاب  یگنهامه و  هنایلاس  داد  رارق  تروص  هب  یتارباخم  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030463000059 زاین :  هرامش 
نارهت ناایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعراز 09122145081 یاقآ  دیدزاب  یگنهامه و  هنایلاس  داد  رارق  تروص  هب  یتارباخم  متسیس  یرادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1366736511 یتسپ :  دک  نایئایض ،  ناتسرامیب  هقطنم 17  یرادرهش  یوربور  رذوبا  نابایخ  رذوبا  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55176810-021  ، 55790994-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55751333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ " ینف  تاصخشم  تسویپ و  الاک  حرش   " قباطم یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101030157000104 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

KENWOOD هدنزاس عجرم   KENWOOD یتراجت مان   NX-3220 لدم  W 5 ناوت  Mhz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
سراپ جوم  راشتنا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

هیاپ رازفا  مرن  ،MCS سیورس یراراد  دنمشوهویدار  ، لاتیجید یتسد  کرحتمویدار  ، لاتیجید ییوردوخ  کرحتمویدار  ، لاتیجید تباثویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  تسویپ و  الاک  حرش  قباطم  تلو  رپمآ 13.8 هیذغت 20  عبنم  ، ییوردوخ نتنآ  ، سکایله لباک  ، یرارقتسا نتنآ  ، ییویدار هکبش  تیریدم 

 : یتسپ دک  هپس ،  کناب  نامتخاس  یدارم  هارراهچ  شبن  یدابآدسا -  نیدلا  لامج  دیس  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913956419

33333333-076  ، 32245498-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32245487-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545
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مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث یعیمجت  تروصب  تمیق   ( ) تسا لانیژروا  اهالاک  روما (  هرادا  نامتخاس  تهج  هتفایراتخاس  یشکلباک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش

1101001543000053 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

رد یراذگراب ،  ندومن و  اضما  رهم و  لیمکت ،  هب  تبسناهنا  هیلوا  دافم  رد  فرصت  لخد و  نودب  هعلاطم و  ار  یتسویپ  یاه  هگرب  دافم  امتح  افطل و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  ات  لاسرا  هنیزه  دامن .  مادقا  هناماس 

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36701207-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003356000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Cat6| تروپ  DL24|24| کنیل - ید |STP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم دشاب  یم  تخادرپ  لباق  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  زا  سپ  روتکاف  غلبم  تسا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیولوا  رد  یموب  هدننک  نیمات  تسا  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  دشاب  یم  ناهفصا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  رد  ارجا 

8176763337 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یکدور  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37861520-031  ، 37861517-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37861888-031 :: 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 تهج   تهج هتفایراتخاس   هتفایراتخاس یشکلباک   یشکلباک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

Cat6Cat6 || تروپ تروپ   DL24|24DL24|24 || کنیل کنیل -- یدید ||STPSTP  | | لنپ لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001234 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تنیالک  وریز  لایرس و  لدبم  یواوه ، مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003522000054 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مدوم الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
تنیالک نیت  رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تنیالک  وریز  لایرس و  لدبم  یواوه ، مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6519999711 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38302031-081  ، 32569062-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32569064-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک وریز   وریز وو   لایرس   لایرس لدبم   لدبم یواوه ، ، یواوه مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  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 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6375028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 6500 SERIES SUPERVISOR ENGINE 720-10G-3C تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000640 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO CATALYST 6500 SERIES SUPERVISOR ENGINE 720-10G-3C :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروف الاک  نیمات  ربتعم و  یتناراگ  هام  تست و 12  تلهم  هام  .ربتعم 1  ربمان  تراپ  اب  ون و  لانیجروا و  الاک 

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23011272-021  ، 22167200-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 6500  SERIES SUPERVISOR ENGINE 720 - 10G-3CCISCO CATALYST 6500  SERIES SUPERVISOR ENGINE 720 - 10G-3C ناونع : : ناونع 5050

رتنیرپ رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قبط یلصا  تاصخشم  / هدنشورف هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  رتنیرپو / رتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  یتسویپ /  تسیل 

1101094328000093 زاین :  هرامش 
ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

Intel|ASUS|TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 رب ینتبم   | دربردام الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

CPU) |Intel|LGA1700  ) رگشزادرپ الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
StarTech|SAT3540U3ER  | کسید دراه  هداتسیا ) سیک   ) سیک روات  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
VG328H1B|LED|55 لدم | ثله یآ   | یتینما روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

سکلپاد | سنزگن |ST-ST| دم یتلام  | یرتم  1  | یرون ربیف  لباک  چپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
BIXOLON SRP 350 PLUS II| گنوسماس  | یترارح راون  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / یتسویپ تسیل  قبط  یلصا  تاصخشم  / هدنشورف هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  رتنیرپو / رتویپماک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 

5951678467 یتسپ :  دک  روپ ،  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   ادهش  راولب  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46239981-044  ، 46230701-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46230701-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه6374570 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 17)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6374747 نیبرود  لماک  هحفص 48)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6374846 یروآ  نفو  هکبش  یاه  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 12)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهتخاسریزو و6374894 اه  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس ،  نما  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هکبش یاهسیورس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6374959 ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6374962 تاصخشم  حرش  هب  چوس  هاگتسد nvr و  نیبرود ،  لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6375200 کر  زاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یتینما ،  یاه  نیبرود  یا  هرود  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ لیاف  رد  جردنم  دراوم  اب  قباطم  اهناتسرهش  دهشم و  یتایلام  روما  تارادا 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیدیما 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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوریب یاضف  یگنر  مامت  یرهش  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093200000126 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هیدیما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  یتسویپ  دانسا  هب  دیرخ  حرش  زا  عالطا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373157593 یتسپ :  دک  هیدیما ،  یرادرهش  تلم ، کراپ  بنج  ایلع ، هیدیما  هیدیما ، هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52628800-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52622555-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

سنمیز6374284  hmi یسمل هحفص 17)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نوریب نوریب یاضف   یاضف یگنر   یگنر مامت   مامت یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت 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 85 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3657738
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u9fmsqvyzuerq?user=37505&ntc=6374492
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6374492?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  تخاس  تهج  تالآ  نهآ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000083 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نهآ الاک :  مان 

مرگولیک 800 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاه  هار  درس  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000193 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33334992-074 :: 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 ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت تخاس   تخاس تهج   تهج تالآ   تالآ نهآ   نهآ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

ناتسا ناتسا یاه   یاه هار   هار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000104 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تبث  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ 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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییرهش ییاسانش  ولبات  گنربش  بسچرب و  میمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000349 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 
دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 

ددرگیم تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5555

ییرهش ییرهش ییاسانش   ییاسانش ولبات   ولبات گنربش   گنربش وو   بسچرب   بسچرب میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 5656

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشرذآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  هزیناولاگ ) هلول  ) هیاپ ریسم و  یامنهار  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090883000029 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رهشرذا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هیاپ دالوفو  نهآ  دیلوت  سیورس :  مان 

الاک 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 200 هب  رتم  یتناس  داعبا 40*150  رد  هلاس  یسدنهم 10  هدر  یروبنز  هنال  گنربش  اب  ولبات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادعت 40 هب  یرتم  چنیا 4  هزیناولاگ 3  هلول  -2

5371631177 یتسپ :  دک  زامن ،  نادیم  تعاس و  هکلف  نیبام  - ماما نابایخ  - رهشرذآ - یقرش ناجیابرذآ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34223041-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34222110-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هزیناولاگ هزیناولاگ هلول   هلول )) هیاپ هیاپ وو   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

# یتسویپ تسیل  قبط  ینمیا  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینمیا هالک  ینیشام -  لخاد  هفرط  ود  یا  هشیش  گنربش  رطخ  ثلثم  ییولیک -  زاگ 2  ردوپ  یناشن  شتآ  لوسپک   - A.B.C گنربش سنج  زا  تسیا  تکار  دیرخ 

 .... ژراش LED و گرزب  یتسد  هوق  غارچ  درادناتسا -  راد  کف  تلکیس  روتوم 
1101001221000331 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رایس ینامرد  زکارم  تامدخ  هیلوا  کمک  هبعج  الاک :  مان 

ددع  21 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرط هفرط ودود   یایا   هشیش   هشیش گنربش   گنربش رطخ   رطخ ثلثم   ثلثم ییولیک -  -  ییولیک   22 زاگ   زاگ ردوپ   ردوپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک  -  - A.B.CA.B.C  گنربش گنربش سنج   سنج زازا   تسیا   تسیا تکار   تکار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ....  .... وو   LEDLED  ژراش ژراش گرزب   گرزب یتسد   یتسد هوق   هوق غارچ   غارچ درادناتسا -  -  درادناتسا راد   راد کفکف   تلکیس   تلکیس روتوم   روتوم ینمیا   ینمیا هالک   هالک ینیشام -  -  ینیشام لخاد   لخاد

5858

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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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  سیلپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000375 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینمیا هقیلج  الاک :  مان 
ددع 1,240 دادعت : 

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

ساسا رب  هدنشورف  ییاهن  باختنا  دشاب و  یم  ناتسا  هار  سیلپ  هب  طوبرم  دیرخ  نیا.ددرگ  خساپ  تسویپ  نآ  ریوصت  لیمکت و  مالعتسا  هگرب  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هار  سیلپ  دات 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6375125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکیفارت ینمیا  ردنلیس  هکشب و  هاکتعرس ،  ) ینمیا تازیهجت  بصن  هیهت و  یاهبمالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000436 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار سیلپ   سیلپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5959

(( یکیفارت یکیفارت ینمیا   ینمیا ردنلیس   ردنلیس وو   هکشب   هکشب هاکتعرس ، ، هاکتعرس  ) ) ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا 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 85 ھحفص 45 
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هواپ یرادرهش   :: 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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هدش  یراذگراب  دانسا  یراس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  بآ  لالح  هیاپ  زمرق  دیفس و  کیتسالپ  لودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005239000114 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بآ هیاپ  گنر  الاک :  مان 

رتیل 1,000 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

بآ هیاپ  گنر  الاک :  مان 
رتیل 1,000 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  طسوتم  تالماعم  باصن  دح  تیاعر  اب  یتسویپ 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب دانسا   دانسا یراس   یراس وو   مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ساسا   ساسا ربرب   بآبآ   لالح   لالح هیاپ   هیاپ زمرق   زمرق وو   دیفس   دیفس کیتسالپ   کیتسالپ لودج   لودج گنر   گنر 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 85 ھحفص 46 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3658559
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفاب یمیش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

CHTA-240-14010630 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6374568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملآ رکنار  سکبریگ  روتم  ددع  هگنل 1  کت  ضرع 120  عافترا 230  کیتاموتا  برد  ددع  هگنل 1  راهچ  ضرع 350  عافترا 230  کیتاموتا  برد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش مرآ  اب  ینوتیز و  گنر  رزیالباتسا  یکیناکم و  لفق  تومیر و  اب  هارمه  برد  نیبام  یمشچ  برد  یالاب  یمشچ  لبالروتارپا و  دشاب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  - هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  - هناخشآ ارجا  لحم  - تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  روتوم  هارمه  هب  یدالوف  پآ  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ولنازیا )05832727982 یگنهامه -- دادرارق

1101001371000054 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یا هرکرک  برد  الاک :  مان 
عبرم رتم  45 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  ارجا  زا  سپ  هنیزه  - ًافرص تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32727801-058 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

روتوم روتوم هارمه   هارمه هبهب   یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور 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 85 ھحفص 47 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یریوصت  تراظن  تازهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003731000015 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  حرش  هب  یریوصت  تراظن  تازهجت  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  هناماس  رد  الاک  گولاتاک  روتکافشیپ و  لاسرا 

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34447072-026 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازهجت   تازهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 85 ھحفص 48 
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  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 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  ریواصت و  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003944000123 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اراد ار  سراف  رد  تمدخ  تیحالص  هدننک  نیمات  دشاب / یم  تسویپ  طیارش  لیاف  ود  / دوش ظاحل  لماک  یرس  تمیق 7  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  تاظحالم  رد  سامت  هرامش  کی  افطل  افطل  / دشاب

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32320810-071 :: 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

نانمس ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6374378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  ماد  نیبرود  ددع  هکبش و 9  چیئوس  ددع  کی  -NVR هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003710000023 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  اهنآ  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  تسویپ  تسیل  رد  جدنم  مالقا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  - یقیدص دیهش  راولب  شبن  سدق  راولب  - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3514689868

33348831-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33321023-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم یرس   یرس   77 ناونع : : ناونع 6565

هتسبرادم هتسبرادم ماد   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   99 وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   -- NVRNVR هاگتسد   هاگتسد کیکی   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 85 ھحفص 49 
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ناتسیس و ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001568000012 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

دیاب الاک  هدننک  نیمات  .دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09151417628  اب  لحم  زا  دیدزاب  یگنهامه و  تسویپ -  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  دزمتسد  لمح و  یبناج ،  یاه  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک  .دشاب  نادهاز  یموب 

9816833379 یتسپ :  دک  هاگشناد 39 ،  شبن  هاگشناد _  نابایخ  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441515-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33417335-054 :: 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

ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  سکیف  زنل  اب  هاگتسد  دادعت 5  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003624000095 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  سامت  هرامش  یتسپ 6846853334  دک  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  لیوحت  ربتعم  تنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09376658864

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3229566-066 :: 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 ناونع : : ناونع 6767

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 85 ھحفص 50 
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ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ساسارب  زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپ  اگم  ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هاگتسد  دادعت 6  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101003624000094 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  سامت  هرامش  یتسپ 6846853334  دک  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  لیوحت  ربتعم  تنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09376658864

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3229566-066 :: 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

زنل زنل اباب   لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   88 ماد   ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   66 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 85 ھحفص 51 
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مق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6374677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  هارمهب  ریوصت  طبض  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003991000022 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ و هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  لیاف.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  هارمهب  ریوصت  طبض  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  نآ  دراوم  تیاعر  هب  مزلم  هدنشورف 

3719713816 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس   30 هچوک شبن  هر  ینیمخ  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36633160-025  ، 36633251-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36623078-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هارمهب   هارمهب ریوصت   ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 85 ھحفص 52 
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000217 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابن  ات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  یریوصت  تراظن  سیک  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروصردودشابیم 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) گنیروتینام تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001110 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
قرب هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن سیک   سیک ناونع : : ناونع 7171

گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  ساسارب   nvr304-32x لدم دراه  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  زکرم  هاگتسد  دادعت 1  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003624000097 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  سامت  هرامش  یتسپ 6846853334  دک  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  لیوحت  ربتعم  تنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09376658864

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3229566-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7373

هکبش هکبش تلوب   تلوب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود -- لاناک لاناک 3232 گنوسماس گنوسماس nvrnvr طبض طبض هاگتسد   هاگتسد  - - لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتنیا   لانرتنیا تیابارت   تیابارت 1212 دراه دراه ناونع : : ناونع
60206020 qnoqno گنوسماس گنوسماس

7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش تلوب  هتسبرادم  نیبرود  - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6010qnd گنوسماس ماد  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس

1101094216000098 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
وئدیو طبض  شخپ و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسانشاب هارمهروتکاف  شیپ  امتح  یمارگ  ناگدننک  نیمات.دیدرگ  رکذ  زاین  یلک  حرشرد  هک  دنتسه  ییاهنآاقیقد  رظندم  یاه  الاک..مارتحاو  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  یداصتقا 

.دنیامرف لصاح  سامت  هدازیلع  یاقآ  سامت 09194984179 هرامشاب  ماهباو  لاوس  هنوگره  تهج 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88497324-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ یتسویپ  تسیل  قبطزاین  دروم  تازیهجت  بشرد و  دید  هب  زهجم  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001556000013 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09166619473  هرامش  نایدمحا  مناخ  راکرس  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

6815863698 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  ریت  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300388-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33310546-066 :: 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

بشرد بشرد دید   دید هبهب   زهجم   زهجم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001233 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 109 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6374932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مان تبث  هدوزفا  شزرا  تفایرد  تروصردو  روتکاف  شیپ  یناریا  لاتیجید  نیبرود  ددع  هاگتسدکی KDT و8 بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  یتایلام 

1101005998000036 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مق یموب  احیجرت  یعراز  یگنهامه 09127473385   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37708883-025 :: 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

یناریا یناریا لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ددع   ددع 88 وو   KDTKDT هاگتسدکی   هاگتسدکی بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777
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ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  چوس  هاگتسد nvr و  نیبرود ،  لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003971000041 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تمیق  داهنشیپ  هب  .ددرگ  همیمض  هیهت و  تسویپ  یاهالاک  حرش  ساسا  رب  اقیقد  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هناماس  رد  یلک  تمیق  .دش  دهاوخن 

4818793868 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  مج  نامتخاس  یباهش - شبن خ  یناقلاط _ -خ  یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33205953-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33112863-011 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   چوس   چوس وو     nvrnvr  هاگتسد هاگتسد نیبرود ،  ،  نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

یرادرهش یرادرهش تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هن  هقطنم  یرادرهش  تهج  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000139 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 34 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ورس ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
Cat6| تروپ  NPP-C61BLK241|24| کنیل - ید |SFTP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
DCFM لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 
ینورتکلا پمال  تکوس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زیون هدننک  دیلوت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
سکاب گنیفاتسا  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دهشم  هن  هقطنم  یرادرهش  تهج  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش یئارجا  هرادا  یارب  تاقلعتم  یقبامو  لباک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجتدیرخ  تهجدرادرظنرد  فاقوا  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دیامن مادقا  یتسویپ  کرادم  لیاف  قبط  هنایم 

1101003304000040 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  هعلاطم   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  تسیابیم  یتساوخرد  مالقا 

.دشاب یتساوخرد  تسیل  اب  قباطم  تسیابیم  تازیهجت  یارب  تمیق  مالعا 
.دشاب یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لحم  رد  لیوحت  هنیزه 

5163956783 یتسپ :  دک  یبوط ،  دجسم  بنج  یدازآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25294147-041  ، 33368551-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340067-041 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم یقبام   یقبام وو   لباک   لباک هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

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

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

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

6375200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم و یتایلام  روما  تارادا  یاه  کر  زاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یتینما ،  یاه  نیبرود  یا  هرود  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  جردنم  دراوم  اب  قباطم  اهناتسرهش 

1101003450000200 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هر – ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9137843839

38021389-051  ، 38021000-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38021000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

بصن6374362 هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  ریواصت و  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس  هحفص 48)7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6374494 رادم  هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل6374645 اب  لسکیپ  اگم  ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 48)دادعت 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6374747 نیبرود  لماک  هحفص 48)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

وو دهشم   دهشم یتایلام   یتایلام روما   روما تارادا   تارادا یاه   یاه کرکر   وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ یاههاگتسد   یاههاگتسد یتینما ،  ،  یتینما یاه   یاه نیبرود   نیبرود یایا   هرود   هرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم دراوم   دراوم اباب   قباطم   قباطم اهناتسرهش   اهناتسرهش

8 181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6374378 ماد  نیبرود  ددع  هکبش و 9  چیئوس  ددع  کی  -NVR هاگتسد هحفص 48)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6374962 تاصخشم  حرش  هب  چوس  هاگتسد nvr و  نیبرود ،  لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تنیوپ6374650 سسکا  - هکبش تراک  - هحفص 25)مدوم هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بشرد6374885 دید  هب  زهجم  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

6374772 ( قیرح ءافطا  لوسپک  یرادهگن  هبعج   ) ریگن لیتسا   F هبعج هحفص 22)برد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6374909 هحفص 22)افطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6375062 یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت 
قرب قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6375106 زاگ و  یقرب و  ، یکیناکم تاسیسات  ، یتدورب یترارح و  یاه  متسیس  ریمعت  سیورس و 
زکرم یبناج  تازیهجت  قیرح و  ءافطا  نالعا و 

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیوهت و6375121 بصن  هیهت و  ، یحارط هارمه  هب  دیدج   D قرب یعرف  زکرم  نامتخاس  ثادحا  یحارط و 
زکرم نیا  یقرب  تاموزلم 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( 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 " ) " ) 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

یتظافح6374990 هناماس  هحفص 22)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویژ لاب  میگ  نیبرود و  شالف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005360000094 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
نیبرود شلف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت لاسرا  هنیزه  لاسراو و  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  یمامت  دشاب و  یم  یمازلا  بسک  زاوج  ای  یرادرب  هرهب  زوجم  زیر و  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  یسررب  صقان  کرادم  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  مالقا 

3155749986 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  رمحا  لاله  باتک  رهش  بنج  هاپس  نادیم  تمس  هب  یناقلاط  هاراهچ  یتشهب  جرک خ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408162-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32522387-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویژ نویژ لاب   لاب میگ   میگ وو   نیبرود   نیبرود شالف   شالف ناونع : : ناونع 8282
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رهش لامک  یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2  هب   AXIS Q6075- EP PTZ Network Camera نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000140 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیبرود فیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ مادقا  لاس  نایاپ  ات  تخادرپ  دنیارف  هب  تبسن  رهش  لامک  یرادرهش  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشابیم و  یرابتعا  تروصب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اهاهیرادرهش  یلام  همان  نآ  هدام 9  تیاعر  دشابیم .  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  .دش 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34703795-026  ، 34713366-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6374351 حرش  هب  یریوصت  تراظن  تازهجت  هحفص 48)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6374362 هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  ریواصت و  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس  هحفص 48)7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6374378 ماد  نیبرود  ددع  هکبش و 9  چیئوس  ددع  کی  -NVR هاگتسد هحفص 48)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6374494 رادم  هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6374611 هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل6374645 اب  لسکیپ  اگم  ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 48)دادعت 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6374677 هارمهب  ریوصت  طبض  هاگتسد  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6374747 نیبرود  لماک  هحفص 48)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ددع ددع   22 دادعت   دادعت هبهب     AXIS  Q6075-  EP PTZ Network  CameraAXIS  Q6075-  EP PTZ Network  Camera نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6374778 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویژ6374792 لاب  میگ  نیبرود و  هحفص 12)شالف  نیبرود  ( نیبرود

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

بشرد6374885 دید  هب  زهجم  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6374886 تسیل  قبط  هتسب  رادم  هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6374899 یاه  نیبرود  هحفص 25)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یناریا6374932 لاتیجید  نیبرود  ددع  هاگتسدکی KDT و8 بصنو  هحفص 48)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6374962 تاصخشم  حرش  هب  چوس  هاگتسد nvr و  نیبرود ،  لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6374978 دادعت 2  هب   AXIS Q6075- EP PTZ Network Camera هحفص 12)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرهش6375150 تهج  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6375175 یقبام  لباک و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6375200 کر  زاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یتینما ،  یاه  نیبرود  یا  هرود  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ لیاف  رد  جردنم  دراوم  اب  قباطم  اهناتسرهش  دهشم و  یتایلام  روما  تارادا 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  اب  Disk Enclosure2050 HPE MSA هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراه  HP 16TB SAS 7.2k G12

.دشابیم دیکات  دروم  تسویپ  طیارش  ینف و  تاصخشم  -1
09904615104  : سامت

1101006008000106 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

IBM|TS3310  | یا هناخباتک  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیذ تاصخشم  اب  Disk Enclosure2050 HPE MSA هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراه  HP 16TB SAS 7.2k G12

.دشابیم دیکات  دروم  تسویپ  طیارش  ینف و  تاصخشم  -1
09904615104  : سامت

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Disk  Enclosure2050  HPE MSADisk  Enclosure2050  HPE MSA  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  شناد  هارس  رابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 20000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

1101001533000118 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 20000 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدقم دهشم  شناد  هارس  رابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 20000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساسا یساسا یاهالاک   یاهالاک نتنت     2000020000 دودح   دودح یریگرابو   یریگرابو هیلخت   هیلخت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیردیح تبرت  ناتسرهش  یاهرابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 20000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

1101001533000117 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 20000 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیردیح تبرت  ناتسرهش  یاهرابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 20000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت   2000020000 دودح   دودح یریگرابو   یریگرابو هیلخت   هیلخت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوزبس ناتسرهش  یاهرابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 15000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

1101001533000116 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 15000 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راوزبس ناتسرهش  یاهرابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 15000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-64 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

akpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش ناتسرهش یاهرابنا   یاهرابنا ردرد   یساسا   یساسا یاهالاک   یاهالاک نتنت     1500015000 دودح   دودح یریگرابو   یریگرابو هیلخت   هیلخت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8787

نیفلا نیفلا دحاو   دحاو ( ( E-4314 (Propylene Sub. CoolerE-4314 (Propylene Sub. Cooler  دیدج دیدج لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد کیکی   تخاس   تخاس وو   لایرتم   لایرتم هیلک   هیلک هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
دوخ دوخ عمتجم   عمتجم نیفلا   نیفلا دحاو   دحاو   54115411 لدبم   لدبم وو     LLDLLD  دحاو دحاو   104104 وو   یاهلدبم  103103   یاهلدبم لمح   لمح وو   تست   تست تخاس ،  ،  تخاس لایرتم ،  ،  لایرتم دیرخ   دیرخ نینچمه   نینچمه وو   دوخ   دوخ عمتجم   عمتجم

8888
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E-4314 (Propylene Sub. دیدج لدبم  هاگتسد  کی  تخاس  لایرتم و  هیلک  هیهت  یحارط و  ماجنا  دراد  رظن  رد  ریبکریما  یمیشورتپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ار دوخ  عمتجم  نیفلا  دحاو  لدبم 5411  دحاو LLD و  یاهلدبم 103 و 104  لمح  تست و  تخاس ،  لایرتم ،  دیرخ  نینچمه  دوخ و  عمتجم  نیفلا  دحاو  ( Cooler

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا 
نینچمه دوخ و  عمتجم  نیفلا  دحاو  ( E-4314 (Propylene Sub. Cooler دیدج لدبم  هاگتسد  کی  تخاس  لایرتم و  هیلک  هیهت  یحارط و  ماجنا  دراد  رظن  رد 

اب هارمه  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  عمتجم  نیفلا  دحاو  لدبم 5411  دحاو LLD و  یاهلدبم 103 و 104  لمح  تست و  تخاس ،  لایرتم ،  دیرخ 
طسوت یبایزرا  دروم  یاهمتیآ  دشاب : یم  لیذ  حرش  هب  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یفیک و  یبایزرا  ینابم  .دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا 

قباوس راک 4 - یارجا  تیفیک  ییاناوت و  نازیم  یلام 3- هناوتشپ  نازیم  ترهش 2 - نسح  نازیم  - 1 دشاب : یم  لیذ  حرش  هب  تکرش  نیا  یناگرزاب  ینف –  هتیمک 
تالیصحت و رظن  زا  هژورپ  طبترم  صصختم و  یناسنا  یورین  تیعضو  ماجنا 7- تسد  رد  هدش و  ماجنا  هباشم  یاه  هژورپ  هباشم 5 - یاه  تکرش  اب  یراکمه 

نعت ینمیا و  یاه  همان  یهاوگ  طبترم 9 - تازیهجت  تاناکما و  تالآ ،  نیشام  تیکلام  تیعضو  - 8 ییارجا ) ینف و  ناسانشراک  هریدم و  تئیه  ءاضعا   ) هبرجت
یاهتکرش هیلک  زا  اذل  دشاب ) یم  یفتنم  هصقانم  رد  یضاقتم  روضح  روکذم ،  یاه  همان  یهاوگ  هیارا  مدع  تروص  رد  یعامتجا (  هافر  راک و  نواعت ،  هرادا  زا  تیحالص 

، همانساسا - 1 لیبق :  زا  قوف  یبایزرا  ینابم  زارحا  رب  ینبم  یکرادم  لیوحت  هب  تبسن  دوش  یم  توعد  دنشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  لیام  هک  هباشم  قباوس  یاراد 
ریوصت هئارا  هتفای (  همتاخ  یراج و  هدش  دقعنم  هباشم  یاهدادرارق  یپک  هدوزفا 2 - شزرا  رب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همانیهاوگ  نیرخآ  تارغت ، سیسات و  یهگآ 

رد همیب  یاه  باسحاصافم  هیارا  نینچمه  تسا و  نیفرط  ءاضما  جرد  لحم  دادرارق و  غلبم  تدم و  عوضوم ،  امرفراک ، تاصخشم  تاعالطا  یواح  هک  اهدادرارق 
 ، دادرارق قیقد  ناونع  رکذ  اب  یلودج  بلاق  رد  تسیاب  یم  قباوس  نیا  هباشم (  یاهتکرش  اب  یراکمه  قباوس  - 3 دشاب )  یم  یمازلا  هتفای  همتاخ  یاهنامیپ  صوصخ 

تسیل نانآ 5 - یلیصحت  کرادم  هارمه  هب  یدیلک ) ناسانشراک  هریدم و  تئیه  ءاضعا  یلعف ( یدیلک  یناسنا  یورین  تسیل  - 4 دشاب )  نامیپ  تدم  غلبم و  امرفراک ، 
تکرش باسح  شدرگ  تکرش و  رخآ  لاس  هس  هب  طوبرم  ناریا  یمسر  نارادباسح  هعماج  طسوت  هدش  دات  یسرباسح  شرازگ  کلمت 6 - تحت  تازیهجت  تاناکما و 

 ، نواعت هرادا  زا  یتامدخ  یاهتکرش  تیحالص  نعت  همان  یهاوگ  ینمیا و  همان  یهاوگ  نامیپ 8 - رظان  سامت  هرامش  مان و  رکذ  اب  یلبق  نایامرفراک  زا  همانتیاضر  - 7
یاهدادرارق یقوقح و  روما  رتفد  هب  رکذلا  قوف  هصقانم  رد  تکرش  تساوخرد  هارمه  هب  ار  یضاقتم )  صیخشت  هب  انب  هتبثم (  کرادم  ریاس  یعامتجا و  هافر  راک و 

یاهفارص نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –  - 1 یبایزرا :  دانسا  لاسرا  لحم  سردآ  دنیامن :  لاسرا  لیذ  یاه  سردآ  زا  یکی  رد  عقاو  تکرش  نیا 
یمیشورتپ تکرش  تیاس 4 -  یمیشورتپ - یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام –  .اهدادرارق 2 - یقوقح و  روما  مود - هقبط  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج - 

تکرش نیا  هدرکن و  داجیا  یقح  هنوگچیه  ناگدننک  تکرش  یارب  کرادم  لاسرا  تسا  یهیدب  .اهدادرارق  یقوقح و  روما  مود - هقبط  یرادا –  نامتخاس   – ریبکریما
لیوحت تلهم  نیرخآ  .دروآ  دهاوخ  لمعب  توعد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  دوخ  یلخاد  تاررقم  طباوض و  بوچراچ  رد  هلصاو  کرادم  دانسا و  یسررب  زا  سپ 

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگ  لیوحت  روکذم  خیرات  زا  دعب  هک  یلاسرا  دانسا  هب  تسا  یهیدب  دشاب .  یم   1402  / 01 خروم 16 /  هبنش  راهچ  زور  تعاس 14  هموزر : 
لدبم 5411 دحاو LLD و  یاهلدبم 103 و 104  لمح  تست و  تخاس ،  لایرتم ،  دیرخ  فلا )  زا : تسا  ترابع  هصقانم  عوضوم  هصقانم • :  عوضوم  یلک  حرش  .دش 
E -103 LLD Plant Tema Type BEU Tube NO 233 U Tube OD 19.05 mm Tube Material A 179 Tube Sheet لیذ :  تاصخشم  اب  نیفلا  دحاو 
Material SA 266 Gr2 Tube THK BWG 14 E -104 LLD Plant Tema Type BEU Tube NO 169 U Tube OD 19.05 mm Tube Material A 179
Tube Sheet Material SA 266 Gr2 Tube THK BWG 14 EV -9011 OL Plant Tema Type BEU Tube NO 209 U Tube OD 19.05 MM Tube
رد هصقانم  عوضوم  ماجنا  تدم   THK 1.65 mm Tube Sheet Material SAF 2304 Pass Partition Plate SAF 2304 Tube Material SAF 2304

دارگیتناس هجرد  یامد 46  رد  یحارط  قباطم  نیفلا  دحاو  یدیلوت  نلیپورپ  ب ) زا :  تسا  ترابع  هصقانم  عوضوم  .دشاب •  یم  هام  هصقانم 12  عوضوم  فلا  تمسق 
یحارط طیارش  نیا  قباطم  دوب و  دهاوخ  راب   17 نلیپورپ 6 . نزاخم  لامرن  راشف  طیارش  نیا  رد  .ددرگ  یم  یزاس  هریخذ  نلیپورپ  نزاخم  رد  عابشا  طیارش  رد 

تسا هدش  هیبعت  یلرتنک  متسیس  کی  ندش   over Pressure ربارب رد  نزاخم  زا  تظافح  یارب  یفرط  زا  .تسا  هدش  ماجنا  راب  یرثکادح 20  راشف  تهج  نزاخم 
هریخذ تیفرظ  رثکادح  زا  یریگ  هرهب  تهج  هب  دراوم و  نیا  هب  هجوت  اب  .درک  دهاوخ  رلف  تمس  هب  نلیپورپ  هیلخت  هب  مادقا  راب   19  . هب 5 راشف  ندیسر  تروص  رد  هک 

راشف رد  نآ  یزاس  هریخذ  ناکما  لدبم ، هاگتسد  کی  طسوت  یدیلوت  نلیپورپ  ندومن  درس  قوف  تروص  رد  رتشیب  یرو  هرهب  ییوج و  هفرص  عبطلاب  نزاخم و  یزاس 
روظنم نیا  هب  اذل  تفای  دهاوخ  شهاک  نکمم  لقادح  هب  نیلیپورپ  گنیرلف  کسیر  دش و  دهاوخ  مهارف  نزاخم  تیفرظ  زا  یرثکادح  هدافتسا  رت و  نیئاپ 

عوضوم تمسق ب  رد  هصقانم  عوضوم  ماجنا  تدم  .تسا •  هدیدرگ  فیرعت  هژورپ  نیا  هتفرگ و  رارق  راک  روتسد  رد  لدبم  هاگتسد  کی  بصن  تخاس و  داهنشیپ 
تکرش هجو  رد  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  هصقانم ،  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هصقانم :  رد  تکرش  نیمضت  .دشاب  یم  هام  هصقانم 6 

.ددرگ یم  ذخا  یداهنشیپ )  تمیق  ذخا  ماگنه  هب  اهتکرش و  تیحالص  دات  یبایزرا و  زا  سپ  هک  باسح (  هب  زیراو  ای  ریبکریما  یمیشورتپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 231 و 298  021-87750 نفلت  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  یقاور  دیهش  ولیس  رابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 15000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

1101001533000119 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 15000 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدقم دهشم  یقاور  دیهش  ولیس  رابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 15000  یریگرابو  هیلخت  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  یاه  هگرب  یراذگ  راب 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6374369Disk Enclosure2050 HPE MSA هحفص 66)هاگتسد زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6374473RECOVER POINT یرازفا مرن  سناسیل  هارمه  هب   UNITY 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یساسا6374659 یاهالاک  نت  دودح 20000  یریگرابو  هیلخت  هحفص 66)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت6374689 دودح 20000  یریگرابو  هیلخت  هحفص 66)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناتسرهش6374697 یاهرابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 15000  یریگرابو  هیلخت  هحفص 66)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6374728E-4314 دیدج لدبم  هاگتسد  کی  تخاس  لایرتم و  هیلک  هیهت  یحارط و  ماجنا 
 ، تخاس لایرتم ،  دیرخ  نینچمه  دوخ و  عمتجم  نیفلا  دحاو  ( (Propylene Sub. Cooler

دوخ عمتجم  نیفلا  دحاو  لدبم 5411  دحاو LLD و  یاهلدبم 103 و 104  لمح  تست و 

هحفص 66) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ولیس6374740 رابنا  رد  یساسا  یاهالاک  نت  دودح 15000  یریگراب  هیلخت و  هحفص 66)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

ولیس ولیس رابنا   رابنا ردرد   یساسا   یساسا یاهالاک   یاهالاک نتنت     1500015000 دودح   دودح یریگراب   یریگراب وو   هیلخت   هیلخت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 85 ھحفص 72 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3658203
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6374899 یاه  نیبرود  هحفص 25)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6374953 یزاس  هحفص 12)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ6375192 رتویپماک و  هحفص 25)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یاه6375200 کر  زاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یتینما ،  یاه  نیبرود  یا  هرود  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ لیاف  رد  جردنم  دراوم  اب  قباطم  اهناتسرهش  دهشم و  یتایلام  روما  تارادا 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

یرادرهش6375150 تهج  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

زا 85 ھحفص 73 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  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 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000476 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیفارت لرتنک  هناوتسا  الاک :  مان 

ددع 81 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

.دریذپ یم  تروص  تفن  تسارح  دات  دروم  یاه  تکرش  زا  آفرص  دیرخ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31464295-077 :: 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

لاتروپ6375019 رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6375062 یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت 
قرب قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6375252Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  هحفص 73)رورس  رورس  ( رورس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح6374990 هناماس  هحفص 22)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

Genetec GSC-OM-P GSC OmnicastGenetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم رورس   رورس ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 85 ھحفص 74 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6374317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140749 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس روتکلس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 85 ھحفص 75 
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لیبدرا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6375044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم ) هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد   9

هکبش  چیئوس  هاگتسد   1
روتینام هاگتسد   4

تسا هدش  هممض  یتسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  یاهالاک  تایئزج  حرش 
1101003817000007 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
1TB| تیاب اگیگ   Z420|16| یپ چا   | نشیتسا کرو  رتویپماک  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاقلعتم ) هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد   9

هکبش  چیئوس  هاگتسد   1
روتینام هاگتسد   4

تسا هدش  هممض  یتسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  یاهالاک  تایئزج  حرش 

5617134511 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  اراتسآ -  هب  لیبدرا  هداج  رتمولیک 13  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823793-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33823806-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6374317 هحفص 74)روتکلس  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6374332 چیئوس  هاگتسد  کی  هحفص 25)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6374378 ماد  نیبرود  ددع  هکبش و 9  چیئوس  ددع  کی  -NVR هاگتسد هحفص 48)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 هکبش -  -  هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   11 تاقلعتم ) ) تاقلعتم وو   هنایار   هنایار سیک   سیک  ) ) یراک یراک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 85 ھحفص 76 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6374710nsw2010-16t2gc-poe-in لدم  16poe چیوس هاگتسد  هحفص 25)دادعت 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6374732- هکبش اتید  چیئوس  - دروک چپ  هکبش  لباک  وردوخ -  روتوم  ردنلیسرس  دلوفینام  هوزر  رس  ود  چیپ 
یاه متسیس  هکبش  لباک  لنپ - چپ  هکبش -  راکور  یتارباخم  زیرپ   - PVC سنج رادرایش  تکاد 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  یکیرتکلا --  هکبش  تکوس   - سلریاو شید  نتنآ  یطابترا -

هحفص 25) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

63750444 هکبش -  چیئوس  هاگتسد   1 تاقلعتم ) هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 9 
روتینام هاگتسد 

هحفص 74) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6374332 چیئوس  هاگتسد  کی  هحفص 25)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6374504part number WS- C3850 - 24S تروپ )  SFP PORT (24 24(25 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6374511 قبط  هحفص 25)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6374552  8  | هکبش هحفص 25)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6374962 تاصخشم  حرش  هب  چوس  هاگتسد nvr و  نیبرود ،  لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6375028CISCO CATALYST 6500 SERIES SUPERVISOR ENGINE 720-10G-3C(25 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

63750444 هکبش -  چیئوس  هاگتسد   1 تاقلعتم ) هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 9 
روتینام هاگتسد 

هحفص 74) چیئوس  ( چیئوس

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

یرادرهش6375150 تهج  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6375175 یقبام  لباک و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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 85 ھحفص 77 
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هاشنامرک ناتسا  تمالس  همیب  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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (( یقاصلا مرف  تسویپ  هب  رتائت ((  یفمآ  نلاس  یریوصت  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001134000023 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ییویدیو سنارفنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب تسویپ  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  لک  هرادا  ینف  رواشم  دات  هب  نیمات و  یتساوخرد  یالاک  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رویرف 09189458200 یگنهامه 

6718933655 یتسپ :  دک  یرفعج ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241849-083  ، 3725910-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37245619-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاچ نق -  شونمد و  یاچ  طقف  ییاریذپ  تافیرشت و  زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم  سیپسا 300  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یرادرهش 200  مرا  باق و  اب  هارمه  یزورون  رنب 

1101005674000319 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتائت رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9393

پاچ پاچ نقنق -  -  وو   شونمد   شونمد یاچ   یاچ طقف   طقف ییاریذپ   ییاریذپ وو   تافیرشت   تافیرشت زور -  -  زور هاگتسیا  1717   هاگتسیا ویدار   ویدار وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس هراجا   هراجا رتم   رتم   300300 سیپسا   سیپسا هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
رتم رتم   2 00200 یرادرهش   یرادرهش مرا   مرا وو   باق   باق اباب   هارمه   هارمه یزورون   یزورون رنب   رنب

9494

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

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

زا 85 ھحفص 78 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6375080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاچ نق -  شونمد و  یاچ  طقف  ییاریذپ  تافیرشت و  زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم  سیپسا 170 هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یرادرهش 200  مرا  باق و  اب  هارمه  یزورون  رنب 

1101005674000320 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتائت6374822 یفمآ  نلاس  یریوصت  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 77)بصن و  توص  ( توص

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

ییاریذپ6375076 تافیرشت و  زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم  سیپسا 300  هراجا 
رتم یرادرهش 200  مرا  باق و  اب  هارمه  یزورون  رنب  پاچ  نق -  شونمد و  یاچ  طقف 

هحفص 77) توص  ( توص

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

ییاریذپ6375080 تافیرشت و  زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم  سیپسا 170 هراجا 
رتم یرادرهش 200  مرا  باق و  اب  هارمه  یزورون  رنب  پاچ  نق -  شونمد و  یاچ  طقف 

هحفص 77) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رنب رنب پاچ   پاچ نقنق -  -  وو   شونمد   شونمد یاچ   یاچ طقف   طقف ییاریذپ   ییاریذپ وو   تافیرشت   تافیرشت زور -  -  زور هاگتسیا  1717   هاگتسیا ویدار   ویدار وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس هراجا   هراجا رتم   رتم 170170 سیپسا   سیپسا هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
رتم رتم   2 00200 یرادرهش   یرادرهش مرا   مرا وو   باق   باق اباب   هارمه   هارمه یزورون   یزورون

9595

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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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  هوکزوریف  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

his هب لاصتا  لاقتنا  اب  ثکم  یتآ  کسویک  بو  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hdmi یجورخ اب  چنیا  روتینام 32  ددع  1

1101095494000021 زاین :  هرامش 
هوکزوریف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یهد تبون  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم عوجرم  هدش  یرادیرخ  سنج  دشاب  الاک  تاعطق  زا  کی  ره  رد  کوتسا  سنج  هچانچ  دشاب  یم  یمازلا  تاعطق  یمامت  رد  الاک  ندوب  ون  2

تسویپ لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  3

3981759131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد   - لامش هداج  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76448300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

76400761-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام کسویک -  -  کسویک بوبو   ناونع : : ناونع 9696

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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ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لصاح  سامت  یمساق  سدنهم  هرامش 09113219398  اب  زاین  تروص  رد...هاگتسد  دیکینوس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090311000129 زاین :  هرامش 

سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نینج گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالم هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تادنتسم...ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  رهم  هب  روهمم  لیمکت و  ینف  تاصخشم  لودج  روتکاف و  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه...دشابیم  هدنرب  مالعا  یبایزرا و 

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  هباشم / دکناریا  ( ارمک روسسورپ و  ده  + روتینام ) یپوکساراپال ریوصت  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001173 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یپوکسلت پوکساراپال  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  (/ زنلوارمک روسسورپ  ارمک ، ده  روتینام ، ) یپوکساراپال ریوصت  متیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ج ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا

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

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 دیکینوس   دیکینوس ناونع : : ناونع 9797

(( ارمک ارمک وو   روسسورپ   روسسورپ دهده   ++ روتینام روتینام )) یپوکساراپال یپوکساراپال ریوصت   ریوصت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) لماک رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257004283 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 

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

میس اب  |DEATHADDER ESSENTIAL RZ01  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینادزی ) یاقآ  هرامش 09153848536 ( اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ناوخ  دکراب  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003326000038 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناوخ دکراب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184889669 یتسپ :  دک   ، 1 ناگداش یوک  شبن  ینوخآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32865378-041  ، 32866962-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32865378-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ و6374269 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6374536LED 43  " یتعنص هحفص 17)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6374543 کسویک -  هحفص 79)بو  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6374708 هحفص 79)دیکینوس 2  روتینام  ( روتینام

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

6374709( ارمک روسسورپ و  ده  + روتینام ) یپوکساراپال ریوصت  هحفص 79)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6374718 هحفص 48)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یجورخ6374862 روسرپمک  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  هحفص 6)یناسرزورب و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ناوخ ناوخ دکراب   دکراب وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 85 ھحفص 83 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3658520
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/54gehsmtd8x55?user=37505&ntc=6374942
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6374942?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

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

لماک6374918 رتویپماک  هحفص 79)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

ناوخ6374942 دکراب  هحفص 79)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

63750444 هکبش -  چیئوس  هاگتسد   1 تاقلعتم ) هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 9 
روتینام هاگتسد 

هحفص 74) چیئوس  ( چیئوس

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

رتنیرپ6375192 رتویپماک و  هحفص 25)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6374362 هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  ریواصت و  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس  هحفص 48)7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6374378 ماد  نیبرود  ددع  هکبش و 9  چیئوس  ددع  کی  -NVR هاگتسد هحفص 48)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6374494 رادم  هحفص 48)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل6374645 اب  لسکیپ  اگم  ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 48)دادعت 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6374747 نیبرود  لماک  هحفص 48)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6374778 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6374899 یاه  نیبرود  هحفص 25)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6375175 یقبام  لباک و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( 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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

6374473RECOVER POINT یرازفا مرن  سناسیل  هارمه  هب   UNITY 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6374718 هحفص 48)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهتخاسریزو و6374894 اه  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس ،  نما  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هکبش یاهسیورس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6374953 یزاس  هحفص 12)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتروپ6375019 رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشاب6375072 یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قبط  )vpls یلخاد هحفص 12)سیورسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6374351 حرش  هب  یریوصت  تراظن  تازهجت  هحفص 48)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6374684 تراظن  هحفص 48)سیک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

نوریب6374492 یاضف  یگنر  مامت  یرهش  هحفص 39)نویزیولت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6375252Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  هحفص 73)رورس  رورس  ( رورس
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