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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 14

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2 020 هبنشکی   هبنشکی 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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2020))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه روسنس   " 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 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نئورتیس اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5673793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپیاس تکرش  گنیروتینام  متسیس  هطوبرم و  تازیهجت  بآ و  زاگ و  نیالنآ  یاهروتنک  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن و  لمح  دیرخ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا زاف  نئورتیس 

نئورتیس اپیاس  تکرش  زایندروم  تاقلعتم  زاس و  هریخذ  هاگتسد  یدنبرکیپو  بصن  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

031 و  - 811824: نفلت نئورتیس  اپیاس  تکر  دیرخ ش  دحاو  ناتسدرا ، هداج  رتمولیک 14  ناشاک  تاداهنشیپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
031-55811810

55811824-031-03155811810 :: نفلت :: WWW.SAIPA-CITROEN.COMنفلت 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

-- گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   بآبآ   وو   زاگ   زاگ نیالنآ   نیالنآ یاهروتنک   یاهروتنک نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
زایندروم زایندروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یدنبرکیپو   یدنبرکیپو بصن   بصن دیرخ   دیرخ

11
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 30 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nsxf9nmasjxlr?user=37505&ntc=5673793
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5673793?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

مود تبون  هدرشف )  یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش زا 1401/6/19  دانسا  تفایرد   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 12عبنم ات  رثکادح   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674120 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  عوضوم  اب  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  درادرظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ریز ، حرش  هب  ار  ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ 

ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  هصقانم : عوضوم  - 
یسمش ) هام  شش   ) 6: راک یارجا  تدم  - 

لایر غلبم 35٫000٫000٫000  : راک یارجا  دروآرب  - 

اهداهنشیپ لیوحت  تلهم  نیرخآ  زا  زور   180: اهداهنشیپ رابتعا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی  ) لایر غلبم 1,750,000,000  هب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  عیدوت  ای  یدقن و  زیراو  یکناب  شیف  (: هصقانم  ) راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

هدوب و ماپس  هرامش  یاراد  دیاب  همانتنامض   ) دشاب دیدمت  لباق  رگید  هام  یارب 3  هتشاد و  رابتعا  هام  تدم 3  یارب  هک  لایر ) نویلیم  هاجنپ  دصتفه و  درایلیم و 
( دوش جرد  همانتنامض  رد  کناب  یوس  زا  یطرش  هنوگچیه  دیابن 

نیب یگنسهوک ، نابایخ  دهشم ، : یناشن هب  ناگنس ) نهآ  گنس  عمتجم   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
یتسپدک 9176715683 کالپ 377 ، یگنسهوک 19 و 21 ،

یلخاد 212  051-38427008: سامت نفلت   :: نفلت :: 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

( صاخ یماهس   ) سراپ نارمع  ایرآ  هعسوت  حرط و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/06/20هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16:00   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپاگم هژورپ  یرادا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تست  یزادنا و  هار  بصن ، ارجا ، نیمات ، حرط ، یرگنزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراپ نارمع  ایرآ  هعسوت  حرط و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://www.megapars.coنفلت 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه نامتخاس   نامتخاس وو   نکاما   نکاما راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن ارجا ، ، ارجا نیمات ، ، نیمات حرط ، ، حرط یرگنزاب   یرگنزاب 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 30 ھحفص 5 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مجنپ دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/705 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ربیلک - ولرامخ - رهشیداهافلج - دنرم - رتسبش  ) یراذگ هلول  یسم و  یرونربیف و  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مجنپ دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400 - 704 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/19  تلهم   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم قامیواراچ - دورتشه - سیره -  رها -  بارس - دابآ - ناتسب  یراذگ  هلول  یسم و  یرون و  ربیف  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگ یراذگ هلول   هلول وو   یسم   یسم وو   یرونربیف   یرونربیف یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 44

یراذگ یراذگ هلول   هلول وو   یسم   یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک 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 30 ھحفص 6 
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/19  دانسا  تفایرد   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور  کلوح و  کلوکسا - مشیلک و  الک  هتشپ  هار  هس  هرپ  ریسم   USO هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.103.600.000 

لایر هدرپس 685.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132328 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/115/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/06/22هرامش خیرات 1401/06/19  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674081 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدونیم ناتسرهش  هفاق  هعلق  زکرم  زا  هفاق  هعلق  دیدج  کرهش  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USOUSO هژورپ   هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

دیدج دیدج کرهش   کرهش حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 30 ھحفص 7 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/116/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/19   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674101 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ یبلص  دیهش  زکرم  همشچ  دیفس  همشچ  خی  سدق 4  غاب  هلاچ  یرون 45  وفاک  هعسوت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/114/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/6/19  زا  دانسا   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674102 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتقرس لباک  یریسم  مه  تهج BTS و  یکاخ  هب  ییاوه  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاچ هلاچ   4545 یرون   یرون وفاک   وفاک هعسوت   هعسوت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یتقرس یتقرس لباک   لباک یریسم   یریسم مهمه   وو     BTSBTS تهج   تهج یکاخ   یکاخ هبهب   ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 30 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یتعنص دحاو  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 15  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم تروپ   24POE چیئوس ددع  دادعت 103  مالقا  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرب S5735-L24-P4S-AC

HUAWEI SWITCH
لدم  CORE چیئوس ددع  دادعت 5  - 2

HUAWEI SWITCH دنرب S5720- 28 X-S - AC

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

22975317-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/6/19  زا  دانسا   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشناوضر هدگنس ( لنوپ -  ریسم   uso هژورپ یرونربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  30,727,550,000 دروآرب : غلبم 

لایر هدرپس 1.230.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132328 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CORECORE  چیئوس چیئوس ددع   ددع   55 دادعت   دادعت تروپ - - تروپ   2424POEPOE  چیئوس چیئوس ددع   ددع دادعت  103103   دادعت مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

usouso  هژورپ هژورپ یرونربیف   یرونربیف 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 30 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رهش میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14/30هرامش  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673944 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/06/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یلصا  یاه  نایرش  یشک  طخ  یارجا  یئزج و  ود  درس و  گنر  دیرخ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 10/000/000/000  غلبم 

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

:: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیظنت دس  دور و  هدنیاز  دس  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تامدخ  تاکرادت و  روما  ناهفصا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ  هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ  لپ  یوربور  ناهفصا  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 2196  03136615360 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.esrw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03136611128 :: 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

تازیهجت5673793 بآ و  زاگ و  نیالنآ  یاهروتنک  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن و  لمح  دیرخ  یحارط 
تاقلعتم زاس و  هریخذ  هاگتسد  یدنبرکیپو  بصن  دیرخ  گنیروتینام - متسیس  هطوبرم و 

زایندروم

هحفص 4) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یشک یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

دسدس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت 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 30 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یرادا  نویساموتا  هناماس  یتاعالطا  کناب  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001042 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  یرادا  نویساموتا  هناماس  یتاعالطا  کناب  یرادهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هناماس   هناماس یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 30 ھحفص 11 
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب   ESET سوریو یتنآ  هربراک  سنسیال 1000  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000062 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: 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 تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش هبهب     ESETESET سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هربراک   هربراک   10001000 سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 30 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم نا  تسویپ  هب  تساوخرد  زا  عالطا  تهج  افطل   // ) دشابیم هباشم  دک  ناریا  تاقلعتم // اب  هارمه  قیرح  مالعا  لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف

1101093079000712 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188612-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعجارم هعجارم نانا   تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج افطل   افطل  // )  // ) دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تاقلعتم // // تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه قیرح   قیرح مالعا   مالعا لارتناس   لارتناس ناونع : : ناونع
(( دامرف دامرف

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 30 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکرابم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هشقن  اب  قباطم  رورس  قاطا  تهج  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000031 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  زا  تیلاعف  هیدأت  یاراد  رقتسم و  ناهفصا  ناتسا  رد  یتسیاب  یم  مالعتسا  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5674349 عالطا  تهج  افطل   // ) دشابیم هباشم  دک  ناریا  تاقلعتم // اب  هارمه  قیرح  مالعا  لارتناس 
( دامرف هعجارم  نا  تسویپ  هب  تساوخرد 

هحفص 13) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ هشقن   هشقن اباب   قباطم   قباطم رورس   رورس قاطا   قاطا تهج   تهج قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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ناریا تفن  یلم  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 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  - Qnap Tvs-882i5 CPU i5 Ram 16GB لدم :  Nas Storage هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ود  . Adata 1TB SSD SU800 2.5inch دراه :

1101092921000527 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN8012R لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 
QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 

ددع 9 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شش . Toshiba 10TB N300-7200RPM-256 Cash 3.5inch ای  Seagate 10TB EXOS-7200 RPM-256 Cash-3.5inch دراه :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع

یراک هام  کی  تخادرپ.تفن : ترازو  گنیکراپ  .هدنشورف  هدهعب  لیوحت  .تساوخرد  رد  جردنم  یتناراگ  اب 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Adata 1TBAdata 1TB دراه : : دراه ددع   ددع کیکی   - - Qnap Tvs -882 i5 CPU i5 Ram 16GBQnap Tvs -882 i5 CPU i5 Ram 16GB لدم : : لدم   Nas StorageNas Storage هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
ددع ددع ودود   . . SSD SU800  2 .5inchSSD SU800  2 .5inch
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تخاسریز تاطابترا  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 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان رظن  قبط   KN1108v cat5 KVM over IP Switch هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001029 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  نیگرگ  یاقآ  اب 88112930  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

812-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/27هرامش  : ات تلهم   1401/06/19  : زا تلهم   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/27عبنم  1401/06/27  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یلاناک  یکاخ و  یاهلباک  یروآ  عمج  یلاناک و  یکاخ و  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303  : نفلت لباک  دحاو   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رظان رظان رظن   رظن قبط   قبط   KN1108v cat5 KVM over IP SwitchKN1108v cat5 KVM over IP Switch هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یلاناک   یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یاهلباک   یاهلباک یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یلاناک   یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تروپ  چیئوس 96  نس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000145 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 3
.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 02123902243  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تروپ   تروپ   9696 چیئوس   چیئوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ 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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ناهفصا ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش و رد  رقتسم  یبناج  تازیهجت  هکبش و  یا ،  هنایار  یاه  هاگتسد  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و   ، ینف ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  هعبات  زکارم 

1101001319000008 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/01 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا هعبات  زکارم  بعش و  رد  رقتسم  یبناج  تازیهجت  هکبش و  یا ،  هنایار  یاه  هاگتسد  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و   ، ینف ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا

8144915451 یتسپ :  دک  هاگ ،  هدامآ  یادتبا خ  یسابع  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32113751-031  ، 32113701-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225239-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو بعش   بعش ردرد   رقتسم   رقتسم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یایا ،  ،  هنایار   هنایار یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت  ، ، ینف ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا هعبات   هعبات زکارم   زکارم

2222

یبیب هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ هعطق   هعطق نتنآ   نتنآ لاتیجید -  -  لاتیجید هدنریگ   هدنریگ نتنآ   نتنآ لیابوم -  -  لیابوم جاوما   جاوما رتیپیر   رتیپیر لیابوم -  -  لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت وو   هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع
یتارباخم یتارباخم هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف نتنآ   نتنآ میس -  -  میس

2323
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لیابوم لانگیس  هدننک  تیوقت  هدننک و  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000426 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   MHz 900 سناکرف  W 130 ناوت  RD-9120 لدم لیابوم  جاوما  رتیپیر  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA LINK یتراجت مان   ANTENA 31DB لدم لاتیجید  هدنریگ  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   MHz 1800 سناکرف  W 130 ناوت  RD لدم لیابوم  جاوما  رتیپیر  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

SHENZHEN HQT SCIENCE AND TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   HQT یتراجت مان   TH-6000p لدم میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  هعطق  نتنآ  الاک :  مان 
رتم جاوما  اند  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD

ددع 3 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

یتارباخم و عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KSNITCINC یتراجت مان   NPSD-5G30 2x2 لدم یتارباخم  هدنریگ  هدنتسرف و  نتنآ  الاک :  مان 
ناهج فصن  ماسایک  یطابترا 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

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

نامزمه ینفداهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دندرگیم لاطبا  یجراخ  تاداهنشیپ  هیلکو  هدوب  یناریا  یالاکدیرخاب  تیولوا  - دنشابیم هباشماهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیاریغرد  هدوب  یمازلا  یلامداهنشیپ  هئارااب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  لخاد  تخاس  هدنریگ ) ددع  هدنتسرفددع و 20 20) هلاناک  4 یرون ربیف  لدبم  ملق  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001678 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3117623-0912  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   44 یرون یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریشامرن همئالا  داوج  ناتسرامیب  نامرد و  تشادهب  زکرم  هکبش و   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ  مالعا  تسویپب  هک  ینف  تاصخشم  اب  تنیالک  نیت  ددع  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک  لیوحتزا  سپ  زور  تخادرپ 10 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  تشادهب  هکبش  لحم  ات  لمح  هنیزه 
1101094442000015 زاین :  هرامش 

ریشامرن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-t630 هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالعا تاقلعتمو  هدیدرگ  مالعا  تسویپب  هک  ینف  تاصخشم  اب  تنیالک  نیت  ددع  دادعت 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک  لیوحتزا  سپ  زور  تخادرپ 10 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  تشادهب  هکبش  لحم  ات  لمح  هنیزه 

7673111416 یتسپ :  دک  همئالا ،  داوج  ناتسرامیب  دابادارم  - ریشامرن مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44271084-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44271082-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه الاک   الاک لیوحتزا   لیوحتزا سپسپ   زور   زور   1010 تخادرپ   تخادرپ هدیدرگ   هدیدرگ مالعا   مالعا تسویپب   تسویپب هکهک   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   تنیالک   تنیالک نیت   نیت ددع   ددع   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش

2525
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راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش اتید  چیوس  دنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092778000010 زاین :  هرامش 

راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   APC لدم  automatic transfer هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

راوک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 2626
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس لوژام ،  دروکچپ ،  لنپ ،  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و 
1101001074000181 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N441.204 دک  NEXANS یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماش 6 تاصخشم  گرب  کی  زین  تسا و  هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  الاک  فیدر 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس لوژام ،  ،  لوژام دروکچپ ،  ،  دروکچپ لنپ ،  ،  لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 2727
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دوش -  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  هکبش -  یرتویپماک و  مالقا  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003018000127 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT109 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یضرف  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  هیوست 2 

غابص 09126986240 سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/07/09هرامش  1401/06/19  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/07/25عبنم  1401/07/25  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تفش هلحم (  ریصن  ربوچ و  باروگرس  دمحا  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
8,394,000,000  : دروآرب غلبم 

33  / 000 / 000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132328  : نفلت اهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکبش هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2828

usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا 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 30 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e2ef8xqu9zvl3?user=37505&ntc=5674326
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تسویپ5674290 دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  ینابیتشپ 
تسیمازلا هدش  اضما  سیون  شیپ  لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  - 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EVOLUS90 لدم  LABEL یوشک یا  هشیش  کیتاموتا  برد  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002421 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کالفا نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  ردالاوآ  یتراجت  مان  سکمروت  لدم  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

EVOLUS90EVOLUS90 لدم   لدم   LABELLABEL یوشک   یوشک یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 30 ھحفص 25 
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ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  وکسیس  چیوس  باه  - nvr هاگتسد هتسرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003379000071 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیمح لضاف  هدننک  هضرع  عجرم   RDS یتراجت مان   NE 880 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک یب  سنج  دشاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  ربارب  اقیقد " سانجا  لیوحت -  زا  دعب  هام  تخادرپ 3 هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ددرگ تسویپ  یگدنشورف  زوجم  هار  مه  هب  روتکاف  شیپ  دنیامن -  تکرش  دنناوت  یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  طقف  انمض  دوش -  یم  هداد  تشگرب 

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235845-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس باه   باه - - nvrnvr  هاگتسد هاگتسد وو   هتسرادم   هتسرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 30 ھحفص 26 
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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 " ) " ) 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

نکسم 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 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هدش  اضما  سیون 

1101001017000460 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ علطم  سانشراک  .تسیمازلا  هتبثم  هکرادم  یمسر و  همانزور  تکرش ، هموزر  روتکاف ، شیپ  هارمه  هب  هدش  اضما  دادرارق  سیون  سیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64572726 رگراک

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5674016 تسیل  حرش  هب  وکسیس  چیوس  باه  - nvr هاگتسد هتسرادم و  هحفص 25)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تسویپ5674047 هشقن  اب  قباطم  رورس  قاطا  تهج  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 14)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

شیپ شیپ لاسرا   لاسرا .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ اباب   قباطم   قباطم بعش   بعش درکلمع   درکلمع گنیروتینام   گنیروتینام تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هدش   هدش اضما   اضما سیون   سیون

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 30 ھحفص 27 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا5674216 نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تست  یزادنا و  هار  بصن ، ارجا ، نیمات ، حرط ، هحفص 4)یرگنزاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زا5674349 عالطا  تهج  افطل   // ) دشابیم هباشم  دک  ناریا  تاقلعتم // اب  هارمه  قیرح  مالعا  لارتناس 
( دامرف هعجارم  نا  تسویپ  هب  تساوخرد 

هحفص 13) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

تازیهجت5673793 بآ و  زاگ و  نیالنآ  یاهروتنک  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن و  لمح  دیرخ  یحارط 
تاقلعتم زاس و  هریخذ  هاگتسد  یدنبرکیپو  بصن  دیرخ  گنیروتینام - متسیس  هطوبرم و 

زایندروم

هحفص 4) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5673845Qnap Tvs-882i5 CPU i5 Ram لدم :  Nas Storage هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد 
ددع ود  . Adata 1TB SSD SU800 2.5inch دراه : ددع  کی  - 16GB

هحفص 14) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالآ تالآ قاری   قاری وو   هریگتسد   هریگتسد تاسلج ، ، تاسلج نلاس   نلاس برد   برد تقرس ، ، تقرس دضدض   برد   برد اهاه   قاتا   قاتا برد   برد ارجا   ارجا وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 3333

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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تساوخرد  قبط  تالآ  قاری  هریگتسد و  ، تاسلج نلاس  برد  ، تقرس دض  برداه  قاتا  برد  ارجا  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09357772977: سامت هرامش 
تسا یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب 

1101000476000058 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

برغ زیهجت  انث  هدننک  هضرع  عجرم  هداس  لدم   80x200 cm داعبا مرچ  شکور  اب  ناتروا  یلپ  سنج  قاتا  یدورو  رد  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یتعارز اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   200x70 cm داعبا  PVC سنج باوخ  قاتا  رد  الاک :  مان 

ددع 106 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

راصح مرکم  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   ASAS SAN یتراجت مان   LVG200-1250 لدم هرجنپ  رد و  تالآ  قاری  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 106 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرک ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60 اب 

دوش دیق  روتکاف  رد  ًامتح  یتناراگ  نامز  تدم 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

تالآ5674390 قاری  هریگتسد و  تاسلج ، نلاس  برد  تقرس ، دض  برد  اه  قاتا  برد  ارجا  بصن و  ، هحفص 28)هیهت تقرس  ( تقرس دضدض  

(( 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

تسویپ5674292 تادنتسم  حرش  هب   ESET سوریو یتنآ  هربراک  سنسیال 1000  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

دس5674095 یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  بصن و  هحفص 10)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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