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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 18

140 1140 1 ریت   ریت   44 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 29 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 29 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

زا 29 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت ـ  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/03/31  زا   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390775 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح کینورتکلا  تظافح  دحاو  رورس  قاتا  یرازفا  مرن  هکبش و  یکیزیف  تخاس  ریز  شرتسگ  یزاس و  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رازگ  هصقانم  عفن  هب  یکناب  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر  غلبم 3.024.914.600  هصقانم : رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  زیراو  تسا  هدش  دیق  هناماس  رد  هک  یباسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  دانسا : تمیق 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  لحارم  ریاس  تهج  همانتوعد  لاسرا  ات  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک 
تکرش تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش  دهاوخ  ماجنا 

دنزاس ققحم  هصقانم  رد 
تسایر یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  هداد  هکبش  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 2  نتشاد  لقادح  یراکنامیپ ،  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 

دشاب یم  یمازلا  یروهمج 

خرسنوخ  یماظتنا  یورین  هاگساپ  بنج  ییاجر ، دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13  سابعردنب ، رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  سنارفنک  نلاس  ییاشگزاب :

10-07633592201 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.PGSEZ.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/037 :: یهگآ یهگآ هرامش   16هرامش تعاسات  - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم سنسیال  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   700/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

تاصقانم هناخریبد  فکمه ، هقبط  کالپ ، ، یوجاوخ عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یعاجش یاقا   27370 :: 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

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح دحاو   دحاو رورس   رورس قاتا   قاتا یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز شرتسگ   شرتسگ وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 11

سنسیال سنسیال لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 29 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001007008000223 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390968 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرکتقرس  دض  هناماس  هتسب و  رادم  نیبرود  هناماس  بصن  دیرخهصقانم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( یا هنایار  یفنص  ماظن  یهاوگ   ( بسک زاوج  یاراد  یاه  هاگشورف  ای  ربتعم  یگدنیامن  همان  یاراد  هدننک  نیمات  ای  هدننک  دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ددرگ یرازگراب  داتس  هناماس  رد  سپسو  هدش  لاتیجید  یاضما  رهم و  رگ  هصقانم  طسوت  یتسیاب  تسا  هدش  صخشم  راذگ  هصقانم  طسوت  هک  یدانسا  یمامت 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   960,985,000 نیمضت :  غلبم 

ناتسا یافبآ  اهدادرارق  رتفد  لیوحت  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  دیابزین  همان  تنامض  لصا  هناماس ،  رد  همان  تنامض  یراذگ  راب  نمض  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  هاشنامرک 

08:00 تعاس : 1401/07/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف بآ و  تکرش  ناتسلگ  هارراهچ  هب  هدیسرن  یماما  یفطصم  راولب  هاشنامرک   ، 6714753583 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا 

:: 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

تقرس تقرس دضدض   هناماس   هناماس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003072000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391199 :: هرازه هرازه :: 1401/04/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  تظافح  ناگی  یتظافح  یدارفنا و  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  تظافح  ناگی  یتظافح  یدارفنا و  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/07/20 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

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  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسیز تسیز طیحم   طیحم تظافح   تظافح نامزاس   نامزاس تظافح   تظافح ناگی   ناگی یتظافح   یتظافح وو   یدارفنا   یدارفنا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/5  زا  دانسا   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390757 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن دادعت 7  اب  یرازفا  تخس  تازیهجت  اه و  متسیس  هیلک  یلحت ، هکیتویسپ  یاهشخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  سیورس ، هئارا   - 1401028 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1.150.000.000  غلبم  لایر -  هیاپ 13.000.000.000  غلبم  زربلا -  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  رد  یناسنا  یورین 

هیلک داتس و  رد  سلریاو  ییویدار  یاهکنیل  هیلک  هداد و  زکارم  (، Lan,Wan هکبش (  یطابترا  رتسب  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  سیورس و  هئارا   - 1401029
زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ششوپ  تحت  قرب  عیزوت  یاهتیریدم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  ناگدنرپ  ای  هدنرب  هدهع  رب  داتس  هناماس  دزمراک  یهگآ و  هنیزه  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یورین عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  اضر -  ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ -  لپ  یلامش -  یناقلاط  راولب  جرک  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخریبد  فلا : تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
زربلا  ناتسا  قرب 

مود هقبط  (ع - ) اضر ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ -  لپ  زا  رتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب  جرک -  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخریبد  : تاداهنشیپ ییاشگزاب :

:: 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

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش تعاس 15:00  ات  رثکادح   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/04/08

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

5390760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن هب  تکرش  تیاس  رد  هدش  یراذگراب  دانسا  اب  قباطم   Recover point زاس و هریخذ  هکبش ،  تازیهجت  یرادیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  هدیازم  هصقانم و  شخب   ) WWW.PEC.IR

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخ ریبد  دحاو 6  نایسراپ ، کینورتکلا  تراجت  تکرش  کالپ 42 ، هنوگلگ ،  نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  : تکرش نیا  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.PEC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یورین یورین رفن   رفن دادعت  77   دادعت اباب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   متسیس   متسیس هیلک   هیلک ویسپ ، ، ویسپ یاهشخب   یاهشخب یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ سیورس ، ، سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
ییویدار ییویدار یاهکنیل   یاهکنیل هیلک   هیلک وو   هداد   هداد زکارم   زکارم (، (، Lan,WanLan,Wan هکبش (  (  هکبش یطابترا   یطابترا رتسب   رتسب یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   سیورس   سیورس هئارا   هئارا یناسنا --  --  یناسنا

سلریاو سلریاو

55

Recover pointRecover point وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هکبش ،  ،  هکبش تازیهجت   تازیهجت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 66

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

لتیار یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Huawei دنرب یرون  لاقتنا  تازیهجت  یاهدرب  نیمأت  راکهار و  هئارا  یرون ، لاقتنا  هکبش  هعسوت  هزوح  رد  لاعف  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاراد لاعف و  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  ناوخارف  یرازگرب  هب  مادقا  ( OSN8800,OSN3500 یرس (   Huawei دنرب یرون  لاقتنا  تازیهجت  هعسوت  یاتسار  رد 

.تسا هدومن  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  نیمأت  ارجا ، یحارط ، هرواشم ، یاه  شخب  رد  هزوح  نیا  رد  تیحالص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 8028 و 02127654393  02127654000 :: نفلت :: https://sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Procurement@rightel.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تظافح5390775 دحاو  رورس  قاتا  یرازفا  مرن  هکبش و  یکیزیف  تخاس  ریز  شرتسگ  یزاس و  هنیهب 
تسارح کینورتکلا 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5391221 لیوحت  هحفص 4)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لاقتنا لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یاهدرب   یاهدرب نیمأت   نیمأت وو   راکهار   راکهار هئارا   هئارا یرون ، ، یرون لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف ناگدننک   ناگدننک نیمأت   نیمأت ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
HuaweiHuawei دنرب   دنرب یرون   یرون

77

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shana.ir :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  دعب  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED راجفنا دض  روتکژورپ  ینابایخ و  غارچ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   500/000: دانسا دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  حرش  الاک  تایلمع  تاکرادت و  هرامش 4 -  یتعنص  کرهش  یوربور  یمورب  لپ  هپت و  هار  هس  لصاف  دح  زاوها  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا   :: سردآ سردآ
قاتا 201

منانتبث 021- رتفد  سامت 41934-021  زکرم  -06134199958 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

SETADIRAN.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس5390968 دض  هناماس  هتسب و  رادم  نیبرود  هناماس  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روتکژورپ روتکژورپ وو   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 29 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یتایلام  روما  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 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFP هب هجوت  اب  دزی  ناتسا  یتایلامروما  لک  هرادا  ...و   DCIM هداد زکارم  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  هب  طیارش  ریاس  .تسویپ 
1101003479000010 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هجوت  اب  دزی  ناتسا  یتایلامروما  لک  هرادا   UPS رورس و یاه  قاتا  هداد DCIM و  زکارم  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یحارط ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ حرش  هب  طیارش  ریاس  .تسویپ   RFP

8916998931 یتسپ :  دک  ایدیمح ،  راولب  نهآ -  هار  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36246001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36235061-035 :: 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

رامش5390849 ددرت  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ،  هحفص 18)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DCIMDCIM  هداد هداد زکارم   زکارم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 29 ھحفص 10 
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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 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هاگشیالاپ  ناپورپ  روسرپمک  نژورتین  زاگ  هیلخت  کیتاموین  لرتنک  متسیس  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003176 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  ریز  یاه  هرامش  اب  یماهبا  ره  دوجو  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تورم نسحم   09173077661

یرومیت دیجم   09197384679

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

31313979-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ناپورپ   ناپورپ روسرپمک   روسرپمک نژورتین   نژورتین زاگ   زاگ هیلخت   هیلخت کیتاموین   کیتاموین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 29 ھحفص 11 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنلیشاب لیرزوه  هرقرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000095 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 118 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ینف  یسرزاب  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  پآ  ستاو  ناسر  مایپ  هب  زهجم  هارمه  نفلت  هرامش  -2

دیآ لمعب  تسویپ  یاه  هگرب  ای  هگرب  هب  رفاو  تقد  - 3
.ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  تاصخشم  -4

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنلیشاب گنلیشاب لیرزوه   لیرزوه هرقرق   هرقرق ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 29 ھحفص 12 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  حطس  رتیمسنارت  هارمه  هب  یلرتنک  ولبات  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000428 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   VMP لدم قرب  بآ و  لصو  عطق و  یلرتنک  مالقا  بصن  لحم  روتنک و  زا  تظفاحم  دربراک  یمجح  دنمشوه  روتنک  لرتنک و  ولبات  هظفحم  الاک :  مان 

قرب بآ و  شجنس  اناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  قرب  بآ و  شجنس  اناد  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  بآناد 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
راجیب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

حطس حطس رتیمسنارت   رتیمسنارت هارمه   هارمه هبهب   یلرتنک   یلرتنک ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 29 ھحفص 13 
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000147 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاگ صیخشت  هلول  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعسا  مرف  قبط  رادناتسا  لدم  یدود  ریذپ - سردآ  اتز   mk2 قیرح مالعا  متسیس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000059 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   KING PIGEON یتراجت مان   SM-100 لدم قیرح  مالعا  دربراک  دود  صیخشت  روسنس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: 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

DETECTORDETECTOR ناونع : : ناونع 1313

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنلیشاب5390733 لیرزوه  هحفص 10)هرقرق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  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 09 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش اب  قباطم  زاورپ  صوصخم  یمویتیل  یرتاب  ددع  ود  لوژام PPK و  ددع  ود  هارمه  مالقا  هارمه  هب  دابهپ  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003558000035 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامسآ  دنلب  یامنارف  هدنزاس  عجرم  مروتسا 2  یتراجت  مان   VISION HEXA لدم هروتوم  زاورپ 6  دومع  داپهپ  الاک :  مان 
نامسآ دنلب  یامنارف 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاورپ زاورپ صوصخم   صوصخم یمویتیل   یمویتیل یرتاب   یرتاب وو     PPKPPK  لوژام لوژام مالقا   - - مالقا هارمه   هارمه هبهب   دابهپ   دابهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 29 ھحفص 15 
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جنپ هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش قرب و  # کیلرام هبعش  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094858000031 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66878356-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  نراقتم 400  دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498002935 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تیاباگم 400 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیناث رب  تیباگم  نراقتم 400  دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312031-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   قرب   قرب هبعش -  -  هبعش تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1616

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   400400 نراقتم   نراقتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000099 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یرضخ یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5390735DCIM هداد زکارم  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، هحفص 10)یحارط ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رامش5390849 ددرت  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ،  هحفص 18)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاقلعتم5390857 لاناک و  تشه   Dvr یناریا و هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 26)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5391019 شیاپ  یارب  نآ  دیرخ  هحفص 18)لکد و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5391142poe تروپ چیئوس 8  هتسب و  رادم  هحفص 26)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف سامت  یناخ  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  نمض  رد  یلدص  لیافو و  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09125873179

1101004118000049 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   A1939532A لدم  in 32 ید یا  لا  نویزیولت  هعطق  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( هاگتسد ود  اونسا  دنمشوه  ید 75  یا  لا  )SSD 75SA660U نویزیولت تساوخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(e404s(rad-system ددع تفه  یرادا  نادرگ  یلدنص 

ددع ود  هداس  یبوچ  ییوشک  لیاف 4 

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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 13 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلدنص یلدنص وو   لیافو   لیافو نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 1919

یرتسآ یرتسآ هزیوآ   هزیوآ تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رد یتساوخرد  یالاک  یارب  دیرخ  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  : هجون  / یرتسآ هزیوآ  تاقلعتم  اضاقت 0110022  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  لیاف 

1101093985002018 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  روتکاتنک   Latch تکاتنک الاک :  مان 
LA6DK20M لدم

ددع 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  روتکاتنک   Latch تکاتنک الاک :  مان 
LA6DK10M لدم

ددع 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  هتخاس  شیپ  یاضف  دربراک   PHILIPS CSK FLAT HEAD ZINC PLATED HARDENED لدم  4/2x16 mm زیاس یدالوف  راکدوخ  چیپ  الاک :  مان 
راگن یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHANGHAI METALS MINMERALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION FASTENERS BRANCH

ناجیابرذآ سلطا  یتیگ 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   PACK OFF BUSHING یتراجت مان   B-POB لدم  in 5 زیاس یدالوف  سنج  تفن  هاچ  یرافح  یکیناکم  فالغ  یدنبزرد  شوب  الاک :  مان 

یوارو یرافح  تامدخ 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
رصن یسدنهم  ینف و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   L-8 لدم  in 5 زیاس زاگ  تفن و  عیانص   cross over باس الاک :  مان 

نارکتبم
ددع 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
BLANKING یتراجت مان   in 2/313 زیاس  K-BPAF لدم یدالوف  سنج  زاگ  تفن و  جارختسا  یهاچ  نورد  تازیهجت  رذگرانک  هدننک  دودسم  گالپ  الاک :  مان 

دنورا تعنص  درخ  هدننک  هضرع  عجرم  دنورا  تعنص  درخ  هدنزاس  عجرم   PLUG AF
ددع 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  فیرش  روهظ  نازادرپ  هیتآ  هدنزاس  عجرم  پاریا  یتراجت  مان   Flat لدم یمیشورتپ  زاگ و  تفن  نزاخم  ینمیا  تسکش  کسید  الاک :  مان 

فیرش روهظ  نازادرپ  هیتآ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  یارب  دیرخ  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  : هجون  / یرتسآ هزیوآ  تاقلعتم  اضاقت 0110022  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

34144445-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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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   :: 1401/04/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ییاتسور  یعرف و  یاهروحم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
....و ینابهورگ  شلف  یکیتسال -  ریگتعرس  یسکوپا -  بسچ  ییا -  هبرگ  مشچ  نز -  کمشچ  غارچ  یکیفارت  - هناوتسا  - 

1101001221000042 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/07 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  .ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشتاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : 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

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

بسچ بسچ ییا -  -  ییا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ نزنز -  -  کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ یکیفارت   - - یکیفارت هناوتسا   هناوتسا ناتسا -  -  ناتسا ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف یاهروحم   یاهروحم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
....و ....و ینابهورگ   ینابهورگ شلف   شلف یکیتسال -  -  یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس یسکوپا -  -  یسکوپا

212 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناسراف  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآریم رهش  نیدایم  رباعم و  رد  ریسم  ییامنهار  یکیفارت  ییاه  ولبات  یگدننار و  ییامنهار و  میالع  بصن  لمح و   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005799000017 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباریم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502004702   40x40 cm زیاس یرفسف  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   20x60 cm زمرق لیطتسم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طباوظ و اب  قباطم  دابآریم  رهش  نیدایم  رباعم و  رد  ریسم  ییامنهار  یکیفارت  ییاه  ولبات  یگدننار و  ییامنهار و  میالع  بصن  لمح و   ، هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ ینف  تاصخشم  هطوبرم و  یاهدرادناتسا 

.دشاب یم  یدقن  تروصب  دیرخ  غلبم  تخادرپ 

5967114845 یتسپ :  دک  دابآریم ،  یرادرهش  یرتم  هچوک 10  ءادهش  نابایخ  دابآریم -  رهش  تشدرس -  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44352666-044  ، 44352432-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44352121-044 :: 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 نیدایم   نیدایم وو   رباعم   رباعم ردرد   ریسم   ریسم ییامنهار   ییامنهار یکیفارت   یکیفارت ییاه   ییاه ولبات   ولبات وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار میالع   میالع بصن   بصن وو   لمح   لمح  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ،  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000028 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ متسر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شاپ  یارب  نآ  دیرخ  لکد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093129000026 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  دابا  متسر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4464133141 یتسپ :  دک  دابآ ،  متسر  یرادرهش  - دابآ متسر  رهش  - رابدور ناتسرهش  رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3467223-013  ، 34672223-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34672221-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یارب   یارب نآنآ   دیرخ   دیرخ وو   لکد   لکد ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 29 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z9un889szgmzz?user=37505&ntc=5390849
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5390849?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ujgl2r3wsynlr?user=37505&ntc=5391019
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5391019?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز دیفس و  ییزجود  گنر  دیفس و  یکیفارت  درس  یروحم  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095323000002 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دیفسو درز  ییزجود  گنر  دیفس و  یکیفارت  یروحم  درس  گنر  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگولیک  8,000 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز وو   دیفس   دیفس ییزجود   ییزجود گنر   گنر وو   دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت درس   درس یروحم   یروحم گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 29 ھحفص 23 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یناکم  تیعقوم  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000429 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ( CY (GINTEC یتراجت مان   A90 یرادرب هشقن   GNSS سناکرف یتلوم   GPS هدنریگ الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکربا یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکش گنس  هناخراک  تهج  هناخدور  طولخم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050205000040 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هوکربا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یعیبط حلاصم  الاک :  مان 

مرگولیک 30000 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکش گنس  هناخراک  تهج  هناخدور  طولخم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8931649559 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825095-035  ، 32820531-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823097-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناکم یناکم تیعقوم   تیعقوم هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 2626

نکش نکش گنس   گنس هناخراک   هناخراک تهج   تهج هناخدور   هناخدور طولخم   طولخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نتوین  روتوم 600  بصن  لمح .  هیهت ،

دشاب یم  یمازلا  تمیق  هئارا  زا  لبق  دیدزاب 
1101001063000140 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  ینف  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتوین نتوین   600600 روتوم   روتوم بصن   بصن لمح .  .  لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا 3.06 لوط 3.92 و  هب  یقرب  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09034645012  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

1201094879000009 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رامش5390849 ددرت  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ،  هحفص 18)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرب یقرب یایا   هشیش   هشیش برد   برد 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 29 ھحفص 26 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اهدکناریا  تسویپ -  لیاف  تاصخشم  قباطم  تاقلعتم  لاناک و  تشه   Dvr یناریا و هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تسا 

1101003900000027 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لاگس هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   B21-581286 لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   PBF302 لدم زنل 3/6  اب  لسکیپاگم  هتسب 3  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   3280T لدم هتسبرادم  نیبرود  یزیر  همانرب  لباق  لاناک  زاس 32  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهناتسرهش رد  بصن  لمح و  هنیزه  دشاب -  یم  دیسر 1403  رس  اب  هنازخ  دانسا  تخادرپ  دوش -  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یمسر و  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  اه  متسیس  دشاب –  یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسا 

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  ملعم   نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591887194

33227110-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227125-074 :: 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 وو   لاناک   لاناک تشه   تشه   DvrDvr  وو یناریا   یناریا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 :

زا 29 ھحفص 27 
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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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره قرب  دیلوت  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 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

poe تروپ چیئوس 8  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007021000038 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دادعت 8  wv s 1570i  : لدم بش  رد  دید  تلوب  نیبرود  - 
دادعت 4  wv sfv481 هجرد  360 اماروناپ یفقس  نیبرود 

دادعت 2  poe تروپ هکبش 8  چیئوس 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 07633591710 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  لقادح 30  تمیق  رابتعا 

الاک لاسرا  زا  دعب  تخادرپ 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5391019 شیاپ  یارب  نآ  دیرخ  هحفص 18)لکد و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5390857 لاناک و  تشه   Dvr یناریا و هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 26)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

گنلیشاب5390733 لیرزوه  هحفص 10)هرقرق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

poepoe تروپ   تروپ   88 چیئوس   چیئوس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 29 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " 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 مشچ   مشچ  "  " 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5391065 مالعا  متسیس  هحفص 13)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " 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

تقرس5390968 دض  هناماس  هتسب و  رادم  نیبرود  هناماس  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تظافح5390775 دحاو  رورس  قاتا  یرازفا  مرن  هکبش و  یکیزیف  تخاس  ریز  شرتسگ  یزاس و  هنیهب 
تسارح کینورتکلا 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راکهار و5390781 هئارا  یرون ، لاقتنا  هکبش  هعسوت  هزوح  رد  لاعف  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  ناوخارف 
Huawei دنرب یرون  لاقتنا  تازیهجت  یاهدرب  نیمأت 

هحفص 6) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

نتوین5391078 روتوم 600  بصن  لمح .  یاهمتسیسهیهت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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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