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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 ریت   ریت   1 11 1 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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 29 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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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https://www.hezarehinfo.net


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

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " 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 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " 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

یریوصت5425837 تراظن  ویتکا  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425509 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ساملس  ناتسرهش  یناسربآ  تاسیسات  یرتم  هلت  هناماس  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ساملس  ناتسرهش  یناسربآ  تاسیسات  یرتم  هلت  هناماس  یارجا  عوضوم :

لایر  هیلوا 74.000.000.000  دروآرب  غلبم 
هام هس  ارجا  تدم 

دانسا تمیق  زاجم -  ناگدننک  دیلوت  ناگدننک و  نیمات  هیلک  زاین  دروم  تیحالص  لایر -  نیمضت 3.700.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...   1.000.000 هصقانم :

یبرغ ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  یتسپ 363  قودنص  تارباخم  هارراهچ  شترا  نابایخ  هیمورا  سردآ   :: سردآ سردآ

سامت 02141934 زکرم   - 04431945372 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش یناسربآ   یناسربآ تاسیسات   تاسیسات یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11

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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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2/1/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/4/8هرامش تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نویساموتا  رد  هدافتسا  تهج  یزاگ  یاهدیلک  ءاقترا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir kedc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001092769000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425769 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا  ناتسرهش  زاگ  هرادا  نامتخاس  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  ینمیا و  هیداحتا  زا  یمسر  زوجم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

7,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   375,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سنارفنک نلاس  ، موس هقبط  کالپ 160، کارا ،  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت  ، 1583718967 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش نویساموتا   نویساموتا ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یزاگ   یزاگ یاهدیلک   یاهدیلک ءاقترا   ءاقترا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

نامتخاس نامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

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

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092769000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425799 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا  ناتسرهش  زاگ  هرادا  نامتخاس  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 7.500.000.000  یمیوقت - زور  ارجا 45  تدم  - 

لایر نویلیم  نیمضت 375   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  روما  کولب 7  مراهچ  هرامش 160 ط  نامتخاس  کارا  شبن خ  یلامش  رهشناریا  نارهت خ   :: سردآ سردآ
موس سنارفنک ط  نلاس  ییاشگزاب :

41934-021 :: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت 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  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/3/28  دانسا  تفایرد   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1401/04/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425626 :: هرازه هرازه داتسدکدک   هناماس  رد  مالعا  قبط  ییاشگزاب  خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هحورشم  یاه  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یساسا تاریمعترد  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  عوضوم : 2001092179000142 ـ  داتس : هناماس  رد  هصقانم  هرامش  یفیک ـ ) یبایزرا   ) هرامش 01/1 یمومع  هصقانم  . 1

لایر   7.583.000.000 نیمضت : غلبم  184.118.855.287 ـ  لایر : هب  هیاپ  دروآرب  غلبم  یمیوقت ـ  زور   52 تدم : نادابآ ـ  ارجا : لحم  دحاو CR1 ـ 
طوبرم یدنب  بانط  تایلمع  هژورپ و  رمتسم و  یاهرابنا  یالاک  یدوجوم  شرامش  یسرزاب و  یهدناماس ، الاک و  عیزوت  یفافص و  هیلخت  یرادرابنا ، تامدخ  هئارا  . 2

نآ  هب 
هکبش  عیزوت  یاه  قاتا  هب  طوبرم  یرون  ربیف  یشک  لباک  تایلمع  یارجا  . 3

هطوبرم  هلول  طوطخ  هارمهب   A.B.C) 248  ) هرامش نزاخم  یساسا  تاریمعت  دیدجت ـ  . 4
یهگآ لصا  هب  عوجر  ... 

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یدعب  لحارم  ریاس  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  تافیرشت  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تهج یکینورتکلا  اضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  هب  تبسن  تیوضع ، مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش .  دهاوخ  ماجن  تلود ا 

.دنیامن مادقا  تاصقانم  رد  تکرش 
دنراد ارد  اه  هصقانم  زا  کی  ره  ماجنا  ییاناوت  یگدامآ و  هک  طیارش  دجاو  نارگ  هصقانم  زا  توعد 

نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  یزکرم  رتفد  رد  عقاو  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هب  اهداهنشیپ  شیاشگ  زا  لبق  ات  تاکاپ : میلست   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  روما  هاگشیالاپ ،  یلصا  هزورد  بنج  دور ، دنورا  هیشاح  نادابا ،  داهنشیپ : هئارا  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  یناشن  سامت و  تاعالطا 

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش 

06153183338 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06153264476 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، یهدناماس یهدناماس وو   الاک   الاک عیزوت   عیزوت وو   یفافص   یفافص هیلخت   هیلخت یرادرابنا ، ، یرادرابنا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا CR1CR1 ـ  ـ  دحاو   دحاو یساسا   یساسا تاریمعترد   تاریمعترد زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
یرون یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا نآنآ   ـ ـ هبهب   طوبرم   طوبرم یدنب   یدنب بانط   بانط تایلمع   تایلمع وو   هژورپ   هژورپ وو   رمتسم   رمتسم یاهرابنا   یاهرابنا یالاک   یالاک یدوجوم   یدوجوم شرامش   شرامش وو   یسرزاب   یسرزاب

هطوبرم هطوبرم هلول   هلول طوطخ   طوطخ هارمهب   هارمهب   A.B.C)  248A.B.C)  248  ) ) هرامش هرامش نزاخم   نزاخم یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت هکبش   ـ ـ هکبش عیزوت   عیزوت یاه   یاه قاتا   قاتا هبهب   طوبرم   طوبرم
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناردنزام یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425745 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر دروآرب 24.650.000.000 تسمروش -  یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 1.232.500.000 یدربهار -  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  رد  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هتشر  هبتر 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

ناردنزام یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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زیربت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/11  تعاس 10/30  زا  دانسا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17/30 

ریش بجع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 17/30  ات  خروم 1401/4/20  تعاس 17/30  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/5/2 تعاس 10/30  ات  یکیزیف  - 

5425554 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هحورشم  یکیفارت  یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  هیلوا 7/000/000/000  دروآرب  غلبم  هب  هقطنم  حطس  رد  رباعم  ولبات  یکیفارت و  ینمیا ،  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  یارجا  - 

غلبم
یربارت ) هار و  هتشر  رد  ای  نامتخاس  هینبا و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد   ) لایر  350/000/000

غلبم هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  هیلوا 7/000/000/000  دروآرب  غلبم  هب  هقطنم 2  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  - 
350/000/000

( یربارت هار و  هتشر  رد  ای  نامتخاس  هینبا و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد   ) لایر
تکرش هدرپس  لایر و  هیلوا 7/000/000/000  دروآرب  غلبم  هب  هقطنم  حطس  رد  ییزج  ود  گنر  اب  هدایپ  رباع  یراتشون و  یقفا و  مئالع  یشک و  طخ  تایلمع  یارجا  - 

( یربارت هار و  هتشر  رد  ای  نامتخاس  هینبا و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد   ) لایر غلبم 350/000/000  هب  هصقانم  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  اه  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس تسرپ ، یهلا  یوک  یور  هبور  یلباک ، لپ  امن و  کالفا  نادیم  لصاف  دح  رد  عقاو  ود  هقطنم  یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم  تنواعم  هناخریبد   :: سردآ سردآ
هقطنم 2 یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم ولبات   ولبات وو   یکیفارت   یکیفارت ینمیا ،  ،  ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
حطس حطس ردرد   ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر اباب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یراتشون   یراتشون وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر

هقطنم هقطنم
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روباشین یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093198000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425772 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  طیارش و  ربارب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  روباشین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دانسا  طیارش و  ربارب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر  ) ینیمخ ماما  نادیم   ، 9313763547 یتسپ :  دک  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094646000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425808 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رباعم  رد  کیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  هژورپ  یکیفارت  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  هد  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  رباعم  رد  کیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  هژورپ  یکیفارت  تامدخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,750,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   187,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/07/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت رهشنالک  یرادرهش  یبونج  راز  هلال  نابایخ  بنج  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5148699981 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   کیفارت   کیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یکیفارت   یکیفارت تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

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

لوا 169-1401 تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425837 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  دانسا  رد  جردنم  تایئزج  اب  قباطم  ...و ) دراه  ، زاس هریخذ  چوس ، نیبرود ، سنسیال ، رورس ، سیک   ) یریوصت تراظن  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  یمومع و  هصقانم  قیرط 

داقعنا خیرات  زا  هام  ود  دادرارق  تدم  لایر  دروارب 39/931/100/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا و یروانف  نامزاس  نیربدلخ ، کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ، : الاک لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش  یرادرهش  تاطابترا 

تاعالطا و یروانف  نامزاس  نیربدلخ ، کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ، : سردآ هب  دانسا  تفایرد 
تاطابترا

یلخاد 400-420  07132332353-01732332488 :: نفلت :: vendor.shiraz.ir-نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لیذ  مالقا  دیرخ  نینچ  مه  یتامدخ و  ینارمع و  یاه  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 12.329.382.576  غلبم  روباشین -  رهش  حطس  یتشادهب  یاهسیورس  یرادهگن 

لامش علض  هاگشناد  راولب  ات  ملعم  راولب  عطاقت   ) لضف راولب  یزاس  ور  هدایپ  یارجا 
نازابناج  راولب  هب  تایضایر  هاچ  لاقتنا  طخ  برش  بآ  یزاس  ادج 

تثعب  راولب  یزاسهب 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

مالقا مالقا دیرخ   دیرخ نینچ   نینچ مهمه   وو   یتامدخ   یتامدخ وو   ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

2001005526000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426128 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کلمغاب )  دووادیم -  زمرهمار -  روحم  یزاسهب  لحم  زا  درز (  دور  رهش  هودحم  رد  یزاسور  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ساسا ساساریز و  تایلمع 

تلافسآ تایلمع 
یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 

کچوک  هینبا 
81,406,414,779 یلام :  دروآرب 

لایر   4,071,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلعبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون و یاه  جرب  هناخزامن ، ینابهگن و  یسرتسد ، هار  قیچالآ ، ثادحا   ) یلخاد یرگشدرگ  زاین  دروم  یاه  تخاسریز  داجیا  حرط  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  راذگ  هیامرس  هب  یراذگ  هیامرس  تهج  یلعبآ ) سردم  کراپ  لحم  رد  یزابرهش  مزاول  بصن 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  یهگآ  هنیزه  ربتعم -  یکناب  همان  تنامض  لایر  نیمضت 10.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش یاهدادرارق  دحاو  هب  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
یرادرهش یلعبآ ، رهش  : سردآ

02176533235 - 36 :: نفلت :: sh-abali.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش هدودحم   هدودحم ردرد   یزاسور   یزاسور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

،، هناخزامن هناخزامن وو   ینابهگن   ینابهگن یسرتسد ، ، یسرتسد هار   هار قیچالآ ، ، قیچالآ ثادحا   ثادحا  ) ) یلخاد یلخاد یرگشدرگ   یرگشدرگ زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا حرط   حرط هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
طیارش طیارش دجاو   دجاو راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس هبهب   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس تهج   تهج سردم )  )  سردم کراپ   کراپ لحم   لحم ردرد   یزابرهش   یزابرهش مزاول   مزاول بصن   بصن وو   یرون   یرون یاه   یاه جرب   جرب

1313
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425791 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک  یبایزرا  نودب  یلم  کناب  هبعش  هدفه  تهج  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  تادنتسم  قبط  یلم  کناب  هبعش  هدفه  تهج  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  کی  یبونج  رهمگرزب  داجس  راولب  دهشم   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب کناب هبعش   هبعش هدفه   هدفه تهج   تهج یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001159000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425768 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  قبط  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   365,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/08/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5425772 تراظن  نیبرود  ددع  هحفص 8)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5425837 تراظن  ویتکا  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مالقا5425931 دیرخ  نینچ  مه  یتامدخ و  ینارمع و  یاه  هژورپ  هحفص 8)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نکاما نکاما هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش زربلا -  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سیدرف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fc-10-0060f-950-02-12 سنسیال =   fortigate 60f هاگتسد =  لدم   60f لدم =  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000351000007 زاین :  هرامش 

سیدرف نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG224B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  قبط  تسیمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  یگدننار ،  ییامنهار  هچوک  مجنپ  هکلف  سیدرف  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36572539-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36572539-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fc- 10 - 0060f-950 -02 - 12fc - 10 - 0060f-950 -02 - 12 سنسیال =  =  سنسیال   fortigate 60ffortigate 60f هاگتسد =  =  هاگتسد لدم   لدم   6060 ff لدم =  =  لدم لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درونجب هاگدورف  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل.درونجب  یادهش  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هکبش و  زا  ینابیتشپ  یمجح  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم 

1101001595000001 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.درونجب یادهش  هاگدورف  تیاغل 1402  لاس 1401  تاعالطا  یروانف  هکبش و  زا  ینابیتشپ  یمجح  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 05831378100  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل 

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف امتح   امتح یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زازا   لبق   لبق افطل.درونجب   افطل.درونجب یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف وو   هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یمجح   یمجح دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم

1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  الاک  دک  ) GIS تاعالطا یناسرزورب  دورو و  تشادرب ،  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000077 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا ادنک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تکاپ 1  یدنب  هتسب  عون   Web GIS هناماس یدربراک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم یقلت  لطاب  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  ندومن و  روهمم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GISGIS تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب وو   دورو   دورو تشادرب ،  ،  تشادرب رازفا   رازفا مرن   مرن 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

سراف ناتسا  ییاتسور  بالضاف  بآ و  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 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاچ تقرس  رادشه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005669000445 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاریش  سراف و  قرب  عیزوت  دات  دروم   GSM006 ای  GSM005 تقرس نالعا  هاگتسد  - 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  رهم و  افبآ  هاگتسدکی  متسر و  افبآ  هاگتسد  هس  نادیپس ،  افبآ  هاگتسد  ود  لیوحت  لحم 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باستحا اب  ازخا 006 (  متسر  افبآ  هاگتسد  هس  هامکی ،  رثکادح  باسحتروص  الاک و  لاسرا  زا  سپ  دقن  ینارمع  رابتعا  هاگتسد  هس  تخادرپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دانسا دیسر  رس  تیاغل  دنس  رودص  خیراتزا  دیرخ  تردق  ظفح 

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435164-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: 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  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اههاچ اههاچ تقرس   تقرس رادشه   رادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 29 ھحفص 18 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوس 09179413227 نیهاش  سدنهم  یت  یا  لوئسم  رامش  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000094 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

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

قوس 09179413227 نیهاش  سدنهم  یت  یا  لوئسم  رامش  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   PATCH PANEL 16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000484 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   QUINTUM یتراجت مان   Port Patch Panel-24 لدم هنایار  هکبش   RJ11 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

wireless  routerwire less  router  هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 2020

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   PATCH PANEL 16PATCH PANEL 16 ناونع : : ناونع 2 12 1

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 مالعتسا   مالعتسا

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

5425903fc-10-0060f-950-02-12 سنسیال =   fortigate 60f هاگتسد =  لدم   60f لدم =  هحفص 14)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتکافشیپ5426029 دوش - جرد  لک  تمیق  - هباشم دکناریا  - تسیل قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت 
ددرگ تسویپ  امازلا 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5426095 رادم  نیبرود  هحفص 24)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیدیمح ناتسرهش  قرب  روما   :: 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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرسالاب %10 بیرض  اب  6010009و6010010  هژورپ هرامش  اب  هدکهد  یاتسور  رباعم  ییانشور  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095061000013 زاین :  هرامش 

هیدیمح ناتسرهش  قربروما  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

هیدیمح رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرسالاب %10 بیرض  اب  6010009و6010010  هژورپ هرامش  اب  هدکهد  یاتسور  رباعم  ییانشور  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6344113651 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  بنج  رویرهش  نابایخ 17 هیدیمح  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36725756-061  ، 36724000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36724000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالگهد یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسال ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090595000101 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   DAHKOO یتراجت مان   35x25 cm داعبا  cm 5 عافترا هایس  درز و  یکیتسال  یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

رایزاب ردان 
ددع 120 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ددع - دادعت 120  هب  یکیتسال 25*30  ریگتعرس  - ددع دادعت 120  هب  یکیتسال 90*33  ریگتعرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیتسال یکیتسال ریگ   ریگ تعرس   تعرس 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 29 ھحفص 21 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هتفرشیپ 2 لاتیجید  هناخ  تاناما 28  قودنص  هاگتسد و  هتفرشیپ 13 لاتیجید  لفق  اب  هناخ  تاناما 36 قودنص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009021000027 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
بوغرم و قاری  هارمه  هب  ( کولب ) هاگتسد هتفرشیپ 2 لاتیجید  هناخ  تاناما 28  قودنص  و  کولب ) ) هاگتسد هتفرشیپ 13 لاتیجید  لفق  اب  هناخ  تاناما 36 قودنص  - 

یمیول یاقآ  نفلت 06132232128 و 09161111012  ههام  ربتعم 24  یتناراگ  یاراد  درادناتسا و 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

کولب  15 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .دشابیم .  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تیریدم  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تروص 

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232128-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاناما تاناما قودنص   قودنص 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 :
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نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  اقیقد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  رد  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000395000050 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. تسویپ قباطم  ) دشاب ربتعم  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد  دیاب  الاک  ( خساپ لاطبا  بصن =  اهالاک و  زیر  لماش  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  : ) مهم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینوناق یلام و  یرادا  لحارم  یط  طوبرم و  سانشراک  دات  زا  سپ  هنازخ 1403/05/22  قاروا  هجو  تخادرپ.لحم  رد  ناگیار  لاسرا  لیوحت و 

6517838695 یتسپ :  دک  نشور ،  یدمحا  یفطصم  دیهش  غابراهچ  شهوژپ  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380699-081  ، 38380919-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380699-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد ییوجشناد   ییوجشناد یاه   یاه هاگباوخ   هاگباوخ ردرد   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  تهج  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000049 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  قبط  تاصخشم  - 

دسرب امتح  زکرم  یت  یآ  لوئسم  دات  هب  دیاب  لوصحم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  ارجا و  بصن 
تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لاسرا 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  زمرهمار -  PC هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000403 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم زمرهمار - - زمرهمار   PCPC  هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ رمحا  لاله  تیعمج  ییاوه  دادما  هاگیاپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  یرادیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005460000020 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  مزال  تادنتسم  تفایرد  لماک و  تاعالطا  ذخا  تهج 

.تسا یمازلا  تیمها  زئاح  تاکن  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت  یراذگراب 
.دامرف لصاح  سامت  سامت 09113754072 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

4917643931 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  یادتبا  جع ،) ) رصعیلو نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222677-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232600-017 :: 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

ییاوه ییاوه دادما   دادما هاگیاپ   هاگیاپ هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  امازلا  روتکافشیپ  دوش - جرد  لک  تمیق  - هباشم دکناریا  - تسیل قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000291 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-32X12 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام راهچ  تخادرپ  رظان - ینف  دات  تست و  طرش  هب  دعب - هب  لاس 2020  زا  دیلوت  هلاس - کی  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: 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

زربلا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست ییادخ  دیهش  زکرم  رابنا  لحمرد  هیلختو  لیوحتو  هطوبرم  سانشراکداتابو  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک مامتاو  مالقا  لیوحتزا  دعب  یراک  زور  10

1101003818000040 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب یراک  زور  هیوست 10 ییادخ  دیهش  زکرم  رابنا  لحمرد  هیلختو  لیوحتو  هطوبرم  سانشراکداتابو  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک مامتاو  مالقا  لیوحتزا 

3144974115 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  یلامش -  یناقلاط  یناقلاط -  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815531-026  ، 32539595-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32519611-026 :: 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

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ امازلا   امازلا روتکافشیپ   روتکافشیپ دوش - - دوش جرد   جرد لکلک   تمیق   تمیق -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- تسیل تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2929

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ 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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(( 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 افطا   افطا  "  " 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  - تسیل قبط  هتسب  رادم  نیبرود  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000290 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام راهچ  تخادرپ  رظان - ینف  دات  تست و  طرش  هب  دعب - هب  لاس 2020  زا  دیلوت  هلاس - کی  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

نامتخاس5425769 کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 5)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا5425799 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 5)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

هتسبرادم5426041 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 24)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تسویپ5425967 تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  تهج  تقرس  دض  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 3131

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5426100GIS تاعالطا یناسرزورب  دورو و  تشادرب ،  رازفا  هحفص 14)مرن  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

یریوصت5425772 تراظن  نیبرود  ددع  هحفص 8)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5425837 تراظن  ویتکا  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

کناب5425791 هبعش  هدفه  تهج  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  یاهمتسیسهصقانم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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