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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

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

140 1140 1 ریت   ریت   2 020 هبنشود   هبنشود 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
(( 1717))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

( 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 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( 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 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( 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  " ) 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 19

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( 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  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " 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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( 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 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471495 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعسوت کناب  ( PKI Center  ) یمومع دیلک  تخاسریز  زکرم  هعسوت  تازیهجت  تنامض  ینابیتشپ و  یتناراگ ، شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت هعسوت  کناب  هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  نواعت 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شبن .رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت -  : اه تکاپ  هئارا  هصقانم و  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
هدیازم تاصقانم و  اهدادرارق ، هریاد  .تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  نواعت .  هعسوت  کناب  کالپ 14 . .رفظم  ناردارب  نابایخ 

1456  - 61032243 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PKIPKI  ) ) یمومع یمومع دیلک   دیلک تخاسریز   تخاسریز زکرم   زکرم هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت تنامض   تنامض وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یتناراگ ، ، یتناراگ شزومآ ،  ،  شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
کناب کناب هطوبرم   هطوبرم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   ( ( CenterCenter

11
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 - ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هدرشف  ) یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  لوا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/4/20  تعاس 12  زا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  12

حبص تفه   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471660 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا  یاه  متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  راک 15  یارجا  تدم  لایر -  40.000.000.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.000.000.000 نیمضت :

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  هصقانم : دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یگنسهوک 19 و نیب  یگنسهوک ، نابایخ  دهشم ، : یناشن هب  ناگنس ) نهآ  گنس  عمتجم   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  : رازگ هصقانم 

یتسپ 9176715683  دک  کالپ 377 ، ، 21
( دوش لیوحت  یکیزیف  تروص  هب  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع   ) فلا تکاپ  نیمضت  لصا  هناماس و  قیرط  زا  لاسرا :

یلخاد 212  05138427008 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2000001035000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471760 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا ) ویشرآ   ) یکینورتکلا یناگیاب  هب  یکیزیف  یناگیاب  لیدبت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( یکینورتکلا ویشرآ   ) یکینورتکلا یناگیاب  هب  یکیزیف  یناگیاب  لیدبت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   760,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زیراو شیف  هئارا  ای  امرفراک و  عفن  هب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هک  هدوب  لایر  راک 000ر000ر760  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

رد تخادرپ  لباق  یزکرم  کناب  دزن  هشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  هدرپس  هوجو  زکرمت  مان  هب  IR 30010000 4001037607144188 هرامش ابش  باسح  هب  یدقن 
.دشاب  یم  لوبق  لباق  ناریا  یلم  کناب  بعش  هیلک 
00:00 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیدج رهش  نارمع  تکرش  یدازآ  راولب  هشیدنا  دیدج  رهش  رایرهش  ناتسرهش  نارهت  ناتسا   ، 3168738611 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هشیدنا

:: 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

هتفای هتفای رارقتسا   رارقتسا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زایتما   زایتما دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

یکینورتکلا یکینورتکلا یناگیاب   یناگیاب هبهب   یکیزیف   یکیزیف یناگیاب   یناگیاب لیدبت   لیدبت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :

زا 27 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qh4mbpg553jjs?user=37505&ntc=5471660
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471660?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jcd9yfxgr5l7c?user=37505&ntc=5471760
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471760?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001036000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس  کناب  هارمه  نفلت  رب  ینتبم  بو و  تحت  یاه  هناماس  یتینما  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

 - مشش هقبط  کالپ 54 -  موس -  یس و  هچوک  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد 

:: 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

( وکپآ  ) وردوخ ناریا  یشرافس  یاهوردوخ  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5472072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور دوخ  ناریا  یشرافس  یاه  هب  دناوخ و  دیلوت  تکرش  شورف  یبایرازاب  رد  تکراشم  گنیتکرام و  لاتیجید  تامدخ  یراپسنامیپ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامتملا بذج  راکنامیپ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  شورف  یبایرازاب و  رد  تکراشم  گنیتکرام و  لاتیجید  تامدخ  ماجنا  تهج  دراد  رظن  رد  وکیآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس برد  ما  یس  نابایخ  هپس  ینواعت  یوربور  صوصخم ، هداج  رتمولیک 11  نارهت ، : یناشن هب   :: سردآ سردآ

یلخاد 305  44538000 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هارمه هارمه نفلت   نفلت ربرب   ینتبم   ینتبم وو   بوبو   تحت   تحت یاه   یاه هناماس   هناماس یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 44

شورف شورف یبایرازاب   یبایرازاب ردرد   تکراشم   تکراشم وو   گنیتکرام   گنیتکرام لاتیجید   لاتیجید تامدخ   تامدخ یراپسنامیپ   یراپسنامیپ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 27 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pdy9fr9u8da4v?user=37505&ntc=5471779
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471779?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tj48v5lhhbgmv?user=37505&ntc=5472072
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5472072?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

007-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  زا  سپ  یراک  زور  جنپ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5471857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار ، لیذ  یالاک  نیمأت  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش  تیج  سنمیز  یتعنص  سیک  ددع  دادعت 24  دیرخ  - 

هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش  هیحان 1  : لیوحت لحم  - 
دشاب یم  هام  داد 6  رارق  تدم  : نامیپ تدم  - 

لایر غلبم 2/424/029/760  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  : هصقانم رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  ای  باسح 1261011484  هرامش  هب  تلم  کناب  لایر   ( 500/000 رازه (  دصناپ  غلبم  هب  ینوناق  تلهم  رد  یزیراو  شیف 

اه نامیپ  یقوقح و  روما  سراف  جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش  تیاس 2  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

06152171401 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.fep.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06152171394 :: سکف :: peyman4@fajrco.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003571000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471938 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمرح  یاه  هاچ  یرتم  هلت  تازیهجت  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کمرح یاه  هاچ  یرتم  هلت  تازیهجت  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رتفد  – ناتسچولب ناتسیس و  بالضاف  بآ و  تکرش   - ربنلق راولب  نادهاز –   ، 9816913419 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(054)33445213 نفلت :  اهدادرارق –  یقوقح و 

:: 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

یتعنص یتعنص سیک   سیک ددع   ددع دادعت  2424   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

اهاه هاچ   هاچ یرتم   یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 27 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uwnwnh9b9dvya?user=37505&ntc=5471857
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471857?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3wxprm388lk3x?user=37505&ntc=5471938
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471938?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/15  زا  دانسا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472071 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10/30   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب رتخاب  یا  هقطنم  قرب   RDCگنیچاپسید و زکارم  لاقتنا  تارباخم  یرتم و  هلت  یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورین  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  تیحالص  دجاو  یاهتکرش 

یسمش هام  ( 12  ) هدزاود : راک ماجنا  تازیهجت و  لیوحت  تدم  - 
تسپ دابآ و  مرخ  ناتسرهش  رتمولیک 5  رد  عقاو  دنولامک  تسپ  کارا ، رد  عقاو  امرفراک  یاهرابنا  تازیهجت  لیوحت  لحم  : راک ماجنا  تازیهجت و  لیوحت  لحم  - 

تکرش ششوپ  تحت  یاههاگتسیا  راک  ماجنا  لحم  و  ددرگ ) یم  هیهت  امرفراک  طسوت  هک  یتازیهجت  تهج  جنایرم (  نادمه -  هداج  رتمولیک 5  رد  عقاو  نادمه 2 
.دشاب یم  نادمه  یزکرم و  ناتسرل ،  یاه  ناتسا  رد  عقاو  رتخاب  یا  هقطنم  قرب 

لایر دروآرب 62.541.126.638  غلبم  - 

نیمضت همان  نآ  قباطم  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروصب  لایر  غلبم 3.127.057.000  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتلود تالماعم 

.رتخاب یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  نهآ -  هار  لپ  بنج  (ع - ) یلع ماما  هارگرزب  ینیمخ -  ماما  نادیم  کارا -  نیمضت : تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
الاب  یناشن  هب  رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  ینابیتشپ  یلام و  تنواعم  رتفد  ییاشگزاب :

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  تفایرد :

1456 ینابیتشپ :  یربهار و  زکرم  :: 08633245248 ـ  نفلت :: WWW.tavanir.org.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قرب قرب   RDCRDCوو گنیچاپسید   گنیچاپسید زکارم   زکارم لاقتنا   لاقتنا تارباخم   تارباخم وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ،  ،  سیورس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو 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 27 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3tp27lngkd96z?user=37505&ntc=5472071
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5472071?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001036000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس  ود  تدم  یارب  روشک  رسارس  بعش  رد  کناب  یاهدحاو  هبعش و  2460 قیرحو تقرس  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورسو  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

ـ  مشش هقبط  54 ـ  کالپ موس ـ  یس و  نابایخ  شبن  دنولا ـ  نابایخ  نیتناژرآ ـ  نادیم  نارهت -  ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاصقانم هریاد  ینابیتشپ ـ  نیمأت و  لک  هرادا 

:: 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

نیپساک رزخ  بوچ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472058 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ ماجنا  تیحالص  ییاناوت و  هک  یدارفا  هب  یمومع  هصقانم  یهگآ  قیرط  زا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمع  هب  توعد  یقوقح ) یقیقح و  دارفا  زا  معا   ) نایضاقتم هیلک  زا  اذل  دیامن ، راذگاو  دنراد  ار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو نیپساک -  رزخ  بوچ  عیانص  تکرش  ناتسمچ -  هداج  رتمولیک 8  لمآ -  ناتسرهش  ناردنزام ، ناتسا  - 1: تاداهنشیپ لیوحت  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
4617151914: یتسپ دک  تسارح - 

یتسپدک 1513843839 نیپساک -  رزخ  بوچ  عیانص  تکرش  دحاو 8 -  هقبط 4 -  کالپ -  مهدزون -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت - 

02188713748-4-43132673-011 :: 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

قیرحو قیرحو تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن سیورسو   سیورسو ینابیتشپ   ینابیتشپ هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم باختنا   باختنا 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 27 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ykr2eyuelfzcs?user=37505&ntc=5471665
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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

زکرم5471495 هعسوت  تازیهجت  تنامض  ینابیتشپ و  یتناراگ ، شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
کناب هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  ( PKI Center  ) یمومع دیلک  تخاسریز 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5471779 نفلت  رب  ینتبم  بو و  تحت  یاه  هناماس  یتینما  یبایزرا  یفیک  هحفص 4)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شورف5472072 یبایرازاب  رد  تکراشم  گنیتکرام و  لاتیجید  تامدخ  هحفص 4)یراپسنامیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/04/28هرامش ات  خیرات 1401/04/20  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:30

ورشیپ  :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/04/28  زا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:30  1401/05/08

5471622 :: هرازه هرازه خیرات 1401/05/09دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13:30  رد   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000: رابتعا غلبم  - 

هام  6: راک ماجنا  تدم  - 

دشاب یم  لایر  غلبم 1/000/000/000  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2616 دک درالم  هبعش  یلم  کناب  دزن  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هرامش 0105500896004  باسح  هب  روکذم  هجو  زیراو  یکناب  دیسر 

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  دک 2616 -  درالم  هبعش  ناریا  یلم  کناب  دزن  هرامش 0105500896004  هب  باسح  هب  درالم  یرادرهش  عفن  هب  یکناب  همانتنامض 
تسا هصقانم 

درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  میلست   :: سردآ سردآ
درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 27 ھحفص 10 
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کزیرهک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/20هرامش هبنشود  زور  تعاس 12  زا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی زور  تعاس 13  تیاغل 

هیاس  :: عبنم هنشراهچعبنم زور  تعاس 13  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471643 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 13:30   - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام ارجا 4  تدم  کزیرهک -  رهش  رد  عقاو  ..و )  راشبآ  سگرن  اه ،  یعرف  زرواشک و  مایپ (  کرهش  یاهور  هدایپ  شوپفک  یراذگ و  لودج  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  17.051.987.098 هیلوا :  دروارب 

لایر   900.000.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3.000.000 دانسا :  دیرخ 

اه دادرارق  روما  دحاو  کزیرهک  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  کزیرهک  مق  نارهت  میدق  هداج   :: سردآ سردآ

56523850-021 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094940000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471748 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور  یارجا  لیات و  یارجا  هچیرد -  یراذگ -  لاد  یراذگ -  لودج  نتب -  بیرخت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییانشور یارجا  لیات و  یارجا  هچیرد -  یراذگ -  لاد  یراذگ -  لودج  نتب -  بیرخت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مشیربا نامتخاس  رویرهش 14/4  راولب 17   ، 9167919175 یتسپ :  دک  دهشم ،  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

ورور هدایپ   هدایپ شوپفک   شوپفک وو   یراذگ   یراذگ لودج   لودج یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

یزاس یزاس ورور   هدایپ   هدایپ یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 27 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000117000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471754 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش  هیرظنم  یکیفارت  حرط  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

درکرهش هیرظنم  یکیفارت  حرط  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   631,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/07/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزاسرهش هار و  لک  هرادا   ، 8815713161 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   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

2001001135000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471721 :: هرازه هرازه :: 1401/05/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  قبط  یفیک  یبایزرا  نودب  یلم  کناب  هبعش  هدفه  تهج  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  دانسا  قبط  یفیک  یبایزرا  نودب  یلم  کناب  هبعش  هدفه  تهج  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یبونج 1  رهمگرزب  داجس  راولب   ، 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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت حرط   حرط لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

هبعش هبعش هدفه   هدفه تهج   تهج یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا 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 27 ھحفص 12 
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یقوقح  عماج  هناماس  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000272 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تمیق  مالعا  هلاس  کی  دادرارق  یانبم  ذب  هدش  نعت  تاصخشم  هب  هجوت  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544179-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  هس  هقطنم  بالضاف  بآ و  راهچ  هیحان   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش ، دروآرب لودج  قبط  ...و  هکبش  یرازفا  مرن  هعسوت  تیریدمو و  یرادهگن  سیورس ، ینابیتشپ ، یربهار ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ دانسا  تامدخ و 

1101093763000032 زاین :  هرامش 
نارهترهش هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رفن 5 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرد  .دنیامن  یراذگرابواضمارهم  همزال  یاهزوجم  هارمهب  ار  اهتسویپ  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لماش  مالعتسادانسا  لک  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگیم دودرم  طورشمداهنشیپ ، ای  تمیق و  داهنشیپ  مرفرد  هدش  جرد  تمیق  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  تریاغمای  لماک و  یراذگراب 

1445843611 یتسپ :  دک  نارهترهش ،  هقطنم 3 بالضافو  با  تکرش  رهم - شرا  لوا  دمحا - لا  لالج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88260075-021  ، 88485242-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88260075-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقوقح یقوقح عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1616

هکبش هکبش یرازفا   یرازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   تیریدمو   تیریدمو یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 27 ھحفص 13 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلپمآ - ددع 2 یتسد نفورکیم  - ددع وگ 4 دنلب  رسکیم - یتوص (  متسیسددع  یزیمور 40 سنارفنک  نفورکیم  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتارپارفن کی  هارمه  زور  ود  یارب  تاقلعتمابریاف )

1101004403000760 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور ود  یارب  تاقلعتمابریاف ) یلپمآ  - ددع 2 یتسد نفورکیم  - ددع وگ 4 دنلب  رسکیم - یتوص (  متسیسددع  یزیمور 40 سنارفنک  نفورکیم  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابزیون نودبدیاب  متسیسروتارپارفن  کی  هارمه 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تاقلعتمابریاف تاقلعتمابریاف یلپمآ   یلپمآ -- ددع ددع 22 یتسد یتسد نفورکیم   نفورکیم -- ددع ددع وگوگ  44 دنلب   دنلب رسکیم - - رسکیم یتوص (  (  یتوص متسیسددع   متسیسددع 4040 یزیمور   یزیمور سنارفنک   سنارفنک نفورکیم   نفورکیم هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 27 ھحفص 14 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471947?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

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

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

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

5471883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ) یتساوخرد تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  ( ناتسا یاهاتسور  برش  بآ  تاسیسات  یزاسزاب  هعسوت و  ) داباهم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  (. تسا هباشمدک 

1101005390000357 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   TRS-R110-V1.0 لدم یرتم  هلت  هدنریگ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمدک ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  ناتسا - )  یاهاتسور  برش  بآ  تاسیسات  یزاسزاب  هعسوت و  داباهم (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .) 

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945319-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتم یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناتسا -  -  ناتسا یاهاتسور   یاهاتسور برش   برش بآبآ   تاسیسات   تاسیسات یزاسزاب   یزاسزاب وو   هعسوت   هعسوت 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 27 ھحفص 15 
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  چیئوس  رتنیرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000163 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Us-221 لدم  USB رتنیرپ تروپ  عون 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39902035 نفلت :

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تساوخرد و  حرشب  هلاس  دادرارق 1 تروصب   50Mbps/50Mbps نراقتم تنرتنیا  دناب  ضرع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000012 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  رد  تارغت  نیرخآ  یمسر ، همانزور  هطوبرم و  یاهزوجم  قباوس و  یراک ، هموزر  قاصلا  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09132576223  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  ذخا  زاین  تروصرد  .دنیامن  مادقا 

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 2020

نراقتم نراقتم تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب ضرع   ضرع ناونع : : ناونع 2 12 1
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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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003675 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 2222
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روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه  هزور  هیوست 90 هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازاربیف  لوژامو  تروپ  24 چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  تمیق 

1101090964000035 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24 Base SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هدننک   هدننک نیماتاب   نیماتاب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هزور   هزور 9090 هیوست   هیوست هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازاربیف   ناریازاربیف لوژامو   لوژامو تروپ   تروپ 2424 چیوس چیوس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب تمیق   تمیق

2323
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتایلام  روما  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 07 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت نامز  ات  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  انیع   pcm-64 port تسا هباشم  دک  ناریا  هلاناک  رتروناک 64  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003566000029 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-3044 لدم  PCM یرون ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

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

لیوحت نامز  ات  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  انیع   pcm-64 port تسا هباشم  دک  ناریا  هلاناک  رتروناک 64   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873131 یتسپ :  دک  یدرجتسد ،  دیهش  نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230090-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230055-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5471608 تراظن  هحفص 23)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقوقح5471823 عماج  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 12)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5471914 یرازفا  مرن  هعسوت  تیریدمو و  یرادهگن  سیورس ، ینابیتشپ ، یربهار ، تامدخ  هحفص 12)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیوحت لیوحت نامز   نامز اتات   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم انیع   انیع   pcm-64 portpcm-64 port تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هلاناک   هلاناک رتروناک  6464   رتروناک ناونع : : ناونع 2424
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راوگ یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دانسا و  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094963000005 زاین :  هرامش 

راوگ یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

بعکم عبرم و  رتم  1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3838175119 یتسپ :  دک  راوگ ،  یرایهد  راوگ  یاتسور  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245660-086  ، 33623844-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33623444-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 2600  هب  تشر  دوردیفس  یتعنص  کرهش  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000087 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم لایر  نویلیم  دودح 420  هیلوا  دروآرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم وو   دانسا   دانسا قبط   قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

کرهش کرهش ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 27 ھحفص 20 
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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   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یاههار  ناردلاچ و  ، یوخ یتالصاوم  یاهروحم  رد  هدافتسا  تهج  تازیهجت  ریاس  سکاب و  ، هلول دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000061 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 : 
1401/04/25 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.دشاب  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار وو   ناردلاچ   ناردلاچ ،، یوخ یوخ یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   سکاب   سکاب ،، هلول هلول 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 :

زا 27 ھحفص 21 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471786?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  اقیقد  باتک ) گت  تاناما - راکدوخ  زیم   - RFID یتظافح - تیگ  ) هناخباتک رد  باتک  تناما  تازیهجت  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسرذآ رازفا  مرن  اب  قبطنم  مهم :

1101000395000055 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رهبا رون  یایند  یزلف  عیانص  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 عافترا  120x60 cm داعبا یبوچ  یا  هناخباتک  رتویپماک  زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
یبحاص ادیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PAX یتراجت مان   S90 لدم  GPRS modem rfid ناوخ تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   GUARDWAY یتراجت مان   mm 55 زیاس  PENCIL لدم  KHz 58 پاچ نودب  راد  میس  یکیتسالپ  گت  الاک :  مان 
ددع 18000 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ماف ابص  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUANRAY هدنزاس عجرم   RFID یتراجت مان   Qstar لدم لرتنک  تازیهجت  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ.لحم  رد  ناگیار  لاسرا  لیوحت و  تسویپ .) قباطم  ) دشاب ربتعم  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینوناق یلام و  یرادا  لحارم  یط  طوبرم 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

(( باتک باتک گتگت   تاناما - - تاناما راکدوخ   راکدوخ زیم   زیم  -  - RFIDRFID یتظافح - - یتظافح تیگ   تیگ )) هناخباتک هناخباتک ردرد   باتک   باتک تناما   تناما تازیهجت   تازیهجت دیدجت   دیدجت 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 :

زا 27 ھحفص 22 
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دانسا و  تسویپ  رد  جردنم  یصاصتخا  طیارش  قبط  یلومعم  یاهبرد  یبرس و  کیتاموتا  یاهبرد  بصن  تخاس و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طبریذ یسرزاب و  یاه  داهن  یصاصتخا 

1101030642000575 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمرف قبط  روتکافشیپ  هئارا  لطاب - طورشم  داهنشیپ  .ددرگ  یم  لطاب  داهنشیپ  تسویپ ، ره 2  یرازگراب  دیدزاب و  مدع  تروص  رد  یمازلا -  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029719-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: 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

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

یلومعم یلومعم یاهبرد   یاهبرد وو   یبرس   یبرس کیتاموتا   کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت   هیهت 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 27 ھحفص 23 
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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 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000149 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  ینابیتشپ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000037 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3030

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو 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 27 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jel72urslwdhz?user=37505&ntc=5471608
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471608?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3jvy2htzrdbjz?user=37505&ntc=5471911
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5471911?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

کرادم5471574 دانسا و  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 19)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح5472058 ءافطا  نالعا و  متسیس  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هحفص 8)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرادم5471574 دانسا و  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 19)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  " " 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

یلومعم5471882 یاهبرد  یبرس و  کیتاموتا  یاهبرد  بصن  تخاس و  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 27 ھحفص 25 
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https://www.hezarehinfo.net


روشک بالضاف  بآ و  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ( LAN_WAN  ) هکبشرازفا مرن  ورازفا  تخس  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001095000008 زاین :  هرامش 

یصصخت ردام  روشک   بالضاف  بآ و  یسدنهم   تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 8448 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یگنهامه  تهجددرگ  مالعا  لاسکی  یارب  یلک  غلبم.دنیامن  مادقا  یراذگ  تمیق  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  قبط  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
89603610  - 09128056429 نایمیحر

1415615441 یتسپ :  دک  هداز ،  هللادبع  ناردارب  دیهش  زرواشک خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89604614-021  ، 88953321-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953329-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5471495 هعسوت  تازیهجت  تنامض  ینابیتشپ و  یتناراگ ، شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
کناب هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  ( PKI Center  ) یمومع دیلک  تخاسریز 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گت5471539 تاناما - راکدوخ  زیم   - RFID یتظافح - تیگ  ) هناخباتک رد  باتک  تناما  تازیهجت  دیدجت 
( باتک

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یاه5471660 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
هتفای رارقتسا 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5471914 یرازفا  مرن  هعسوت  تیریدمو و  یرادهگن  سیورس ، ینابیتشپ ، یربهار ، تامدخ  هحفص 12)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5471962 لیاف  قبط  ( LAN_WAN  ) هکبشرازفا مرن  ورازفا  تخس  ینابیتشپو  هحفص 25)یرادهگن  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ( ( LAN_WANLAN_WAN  ) ) هکبشرازفا هکبشرازفا مرن   مرن ورازفا   ورازفا تخس   تخس ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 27 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v5lsxce6l2t5w?user=37505&ntc=5471962
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