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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 رهم   رهم   1919 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2121 ))

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

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

زا 36 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 28

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

زا 36 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا  تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنش 1401/07/19هرامش هس  زور  زا  هصقانم  دانسا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
( یراک زور   5  ) تیاغل 15:00 تعاس 8:00  زا  هبنشکی 1401/07/24  زور  تیاغل 

یمالسا یروهمج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارداص کناب  زاوها -  یهافر  یرادا  نامتخاس  یاه  UPS یربراک شزومآ  هام و  یتناراگ 24  لیوحت ، تست و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا - 

بسانم و یاهتنیباک  هارمه  هب  یرطاب  هعومجم   4 نآ ، اب  طبترم  یاهولبات  یا ، هفرح  هدر   UPS ددع ، یزادنا 4  هار  بصن و  نیمات ، : هصقانم عوضوم  رصتخم  حرش 
رمعلا مادام  ای  سنسیال  اب  گنیروتینام  رازفا  مرن  یطابترا و  یاه  لباک  هیلک 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  نیمضت 8.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت  هریاد  مود  هقبط  ناتسزوخ  تارداص  کناب  نیدهاجم ، یسراف و  ناملس  نیب  ظفاح )  ) یوسوم دیهش  نابایخ  زاوها ، : هصقانم دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یمومع  طباور  هناخریبد و  هریاد  لوا  هقبط  ناتسزوخ ، تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ، نابایخ  زاوها ، : اه تکاپ  لیوحت 

( یرادا یلام و  نواعم  رتفد   ) تالماعم هتیمک  رتفد  لوا ، هقبط  ناتسزوخ ، تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ، نابایخ  زاوها ، ییاشگزاب :

061-32222069 - 06132217797 :: 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

یهافر یهافر یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه UPSUPS یربراک   یربراک شزومآ   شزومآ وو   هام   هام یتناراگ  2424   یتناراگ لیوحت ، ، لیوحت وو   تست   تست یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

2001007017000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773901 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاوریاف هاگتسد  دیرخ 6  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,979,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/08/10  فلا و ب  تکاپ  ییاشگزاب  نامز  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/08/16  تکاپ ج  ییاشگزاب  نامز 

08:00 تعاس : 1401/10/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یرادا  تیاس  نازابناج  راولب  جدننس   ، 6616834463 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشعبنم زور   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773952 :: هرازه هرازه تعاس 8/15دکدک    - 1401/08/11 :: 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
لایر  40/000/000/000 دروارب :

یسمش هام  هدزناپ )  ) 15: راک یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لای 2/000/000/000 ر  نیمضت : 

یتسپدک 9176715683 کالپ 377  یگنسهوک 19و21  نیب  یگنسهوک ، نابایخ  دهشم ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 212  - 051-38427008 :: 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

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

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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 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 36 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rzf49tz2nvars?user=37505&ntc=5773901
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773901?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/alzn6fxuln9pc?user=37505&ntc=5773952
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773952?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون هداس  یبایزرا  یا  - هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/07/19 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53128450 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 08:00  زا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 08:00  ات   1401/07/20

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10:00  زا   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشود  زور  تعاس 15:00  ات   1401/08/01

5773411 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  ییوردوخ  یشکم  یرزیل  بای  تشن  هاگتسد  کی  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک 2 تسار ،  تمس  یعرف  ردنب ،  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  ناتسرهش  : هژورپ یارجا  لحم 

نیمضت 717.500.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

رتمولیک 2  تسار ،  تمس  یعرف  ردنب ،  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابع ،  ردنب  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
هبتاکم  07632196320  ( یریگیپ هرامش 07633671361  ربامن  قیرط  زا  ای  هرامش 07632196327-6320  نفلت  اب  هصقانم  دانسا  صوصخ  رد  ماهبا  هنوگره 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir shana.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

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

لوا تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 009/1401/م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5773692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش فلا  لرتنک   CCTV وF&G متسیس |  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.torc.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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ییوردوخ   ییوردوخ یشکم   یشکم یرزیل   یرزیل بای   بای تشن   تشن هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

لرتنک لرتنک   CCTVCCTV  وو F&GF&G متسیس |  |  متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط 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 36 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u76537ddx3sz5?user=37505&ntc=5773411
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773411?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wn6bqjewgczyd?user=37505&ntc=5773692
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773692?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093221000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( PC تروص هب   ) راجیب گنت  هرامش 10  هاچ  یهاچرس  تالیهست  بصن  الاک و  هیهت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

390 کالپ تفن - ترازو  یوربور  یناقلاط - نابایخ  نارهت -  ، 1591816514 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  خروم 1401/7/19  زا  دانسا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773443 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس » نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  » یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام  شش )  ) 6: راک یارجا  تدم  - 

لایر راک 35.000.000.000  یارجا  دروآرب  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یلخاد 212  - 051-38427008 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5773692  CCTV وF&G متسیس |  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( PCPC تروص تروص هبهب    ) ) هاچ هاچ یهاچرس   یهاچرس تالیهست   تالیهست بصن   بصن وو   الاک   الاک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 66

راکدوخ راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات 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 36 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rxvqaypvuhb7v?user=37505&ntc=5773924
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773924?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7fcgkq4aaw5te?user=37505&ntc=5773443
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773443?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعرف یاه   BTS لاز و لپ  یضراوع  ات  ریصن  هعلق  کشمیدنا  دابآ -  مرخ  هارگرزب  مود  زاف   USO یرونربیف حرط  یشکلباک  یارجا  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یاه 12-11-10-9-8-6  تیاس  لماش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06633353393 :: نفلت :: www.tci.ir www.loresta.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هدرشف  ) یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-94 و 1401-95 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/7/19  - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاسعبنم ات  لیوحت  خروم 1401/8/4 و  تعاس 19  ات  یراذگراب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  تهج  یناگرزاب  ینف  هتیمک  هب  عاجرا  خیرات  خروم 1401/8/4 -   14

خروم 1401/8/7 تعاس 8 

5773563 :: هرازه هرازه - دکدک   خروم 1401/8/10 تعاس 8:30  فلا و ب  تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/8/16 تعاس 8:30  تاکاپ ج  ییاشگزاب 

رورس هاگتسد  دیرخ 6   94-1401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاوریاف هاگتسد  دیرخ 6   1401-95

.دشابیم هصقانم  ناگدنرب  هدهعب  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادا تیاس  نازابناج ، راولب  جدننس ، رد  عقاو  ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هنامرحم  روما  تسارح و  رتفد  : فلا تاکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 2074  9-08733283601 :: نفلت :: www.setadiran.ir iets.mporg.ir www.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.kurdelectric.ir

:: 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 یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ رورس -  -  رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یناریا هعسوت   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک هقطنم  تارباخم  یناگمه  نفلت  یرونربیف و  تباث و  نفلت  ییاوه  لباک و  هکبش ی  یرادهگن  ینادیم و  تایلمع  یراذگاو و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir kermanshah.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون5773528 ربیف  حرط  هحفص 15)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لرتنک5773692  CCTV وF&G متسیس |  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5773952 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
هتفای رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناگمه یناگمه نفلت   نفلت وو   یرونربیف   یرونربیف وو   تباث   تباث نفلت   نفلت ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش  یی   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع وو   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773452 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق 1 و  ) یلغواویا دنرمو -  تاعطق 1و2 ) دابآ ( ناتسب  بارس - یلصفم  یسرجوین  بصنو  تخاس  حلاصم  هیهت  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رین بارس -  روحم  و   ( 2

لایر  1/148/803/636/638 دروارب : 

لایر نویلیم   28980  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: سردآ سردآ
شرآ راولب  شبن  راشفا -  دیرف  نابایخ  یدرگتسد -  دیحو  نابایخ  سردم -  هارگرزب  نارهت - 

:: 1456و 4-66571503-021 نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/7/28هرامش خیرات 1401/7/19  زا   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 13

داصتقا شقن   :: عبنم خروم 1401/8/8عبنم تعاس 13  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773454 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/9دکدک   تعاس 14/30   - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر رابتعا 12.000.000.000  اب  یکیفارت )  یئزج  هس  یئزج -  ود  یئزج (  دنچ  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب  یم  لایر  هصقانم 600.000.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  لحم   :: 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

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصنو   بصنو تخاس   تخاس حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

 ( ( یکیفارت یکیفارت یئزج   یئزج هسهس   یئزج -  -  یئزج ودود   یئزج (  (  یئزج دنچ   دنچ گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 13:00   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773580 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8:30   - 1401/08/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   200/000/000/000 دروارب : هبالگ  ملعم  تشد  ییاجر  نیوزق -  توملا  نیوزق  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   33/000/000/000 دروارب : لیردراگ  ریگ  هبرض  هیاپ و  دیرخ 

لایر  35/014/000/000 دروارب : رنیت  یکیفارت و  گنر  دیرخ 

یربارت  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

نیوزق ناتسا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

02833241067و 02127313131 - 33659499-028 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش نایاپ  تیاغل  یهگآ  راشتنا  زا  سپ   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

ناروآون  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود ) دیدجت   ) هعبات بعش  نجورب و  ناتسرهش  رباعم  ییانشور  عیزوت و  یاه  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یراذگاو  - 2-40125 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات بعش  رایک و  ناتسرهش  رباعم  ییانشور  عیزوت و  یاه  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یراذگاو  - 40133

( مود دیدجت   ) یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ششوپ  تحت  قطانم  رد  تاسیسات  لاوما و  زا  یرادهگن  ینابهگن و  تظافح و  - 40120-2
تلوولیک عیزوت 20  زاف  هس  ینغور  روتامروفسنارت  عاونا  دیرخ  - 40122

هجو زیراو  ای  دقن  هجو  زیراو  ربتعم ، یکناب  همانتنامض  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

تاکرادت هرادا   03832226277 :: 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

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ -- لیردراگ لیردراگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ -- روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

دیرخ دیرخ تاسیسات - - تاسیسات وو   لاوما   لاوما زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابهگن   ینابهگن وو   تظافح   تظافح رباعم -  -  رباعم ییانشور   ییانشور وو   عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تلوولیک تلوولیک   2020 عیزوت   عیزوت زاف   زاف هسهس   ینغور   ینغور روتامروفسنارت   روتامروفسنارت عاونا   عاونا

1414
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مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج یمیشورتپ  عمتجم  یاه  نابایخ  هیلک  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27  یوجنگ  یماظن  نابایخ  روپسابع  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02188654545 :: نفلت :: www.jpcomplex.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188771426 :: 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 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5773850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 2 و 3  اه  یعرف  ریدغلا 25 و  یادتبا  یزاب  نیمز  زیهجت  یلحم و  ناتسوب  ثادحا  - 

ریدغلا 23  ریدغلا ، هیشاح  ناگرهم ، کرهش  یلحم  کراپ  ثادحا  - 
یاه لگ  یطخ  کراپ  ناگرهم ، یطخ  کراپ  نمهب ، یطخ  کراپ  زاف ، یرتم  دص  یطخ  کراپ  دابآ ، سیس  یطخ  کراپ  راهب ، ناتسوب  ییانشور  متسیس  یزاس  نمیا  - 

یدوواد 
هدزابدوز  ریدغلا  هیشاح  یطخ  کراپ  دنلیآ و  زبس  یاضف  ثادحا  - 

رهش هیشاح  هقطنم 3  حطس  یاه  ناتسوب  یکیناکم  یرایبآ  یزاسادج و  یارجا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

اهاه نابایخ   نابایخ هیلک   هیلک یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

یلحم یلحم کراپ   کراپ ثادحا   ثادحا یزاب - - یزاب نیمز   نیمز زیهجت   زیهجت وو   یلحم   یلحم ناتسوب   ناتسوب ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 36 ھحفص 13 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5773864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  65,006٫790.000: دروآرب غلبم  یکیفارت - تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir 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

میرک طابر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  زا  یهگآ  رشن  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/07/19

رادیرخ  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14:30   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773913 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14:30   - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یگدننار  ییامنهار  رباعم و  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 15/000/000/000  غلبم 

هام ارجا 4  تدم 

یدقن  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  لایر   750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر -  2/000/000 دیرخ : 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

میرک طابر  یرادرهش   :: 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

رهش رهش حطس   حطس یگدننار   یگدننار ییامنهار   ییامنهار وو   رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 36 ھحفص 14 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تسخن یمومع  یفیک  یبایزرا  لوا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

06-31-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم لایر  دروآرب 86.289.829.767  یتعنصریغ -  تخاس  حرط و  شور  هب  دهشم  نارهت -  روحم  رتمولیک 381  رد  عقاو  دابآ  ماما  عطاقت  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 6 

لقادح رواشم  یربارت و  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تکراشم  ای  هیاپ 3  لقادح  یتعنصریغ  تخاس  حرط و  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نهآ هار  ای  هار  هتشر  هیاپ 3 

:: سردآ سردآ

1456-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

لرتنک5773692  CCTV وF&G متسیس |  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  زاوها  برغ  نیبرود  هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: khoozestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطاقت عطاقت لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1919

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 36 ھحفص 15 
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 19 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش لوا  تبون  یهگا  راشتنا  زا  دانسا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   1401/7/19

راکفا  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  خروم 1401/7/25  زا  دانسا   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5773644 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   فلا و ب و ج  ییاشگزاب  خروم 1401/08/09 -  تعاس 9   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/8/8 تعاس 10  فلا و ج  تاکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/8/11 - 

یزکرم نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیذغت لاقتنا و  طوطخ  یارجا  هارمهب  طخ  ریش  یاههاگتسیا  ثادحا  ایل و  یتعنص  رهش  مود   CGS هاگتسیا ثادحا  هدنام  یقاب  یاهراک  یارجا  - 

هاگتسیا هلوس  نامتخاس  دحاو  کی  تخاس  لیمکت  رتم 3 - ژارتم 24  هب  لاقتنا  طخ  رتم 2 - ژارتم 72  هب  چنیا  راطقا 4 و 16  هب  هیذغت  طخ  یراذگ  هلول   - 1: لماش
ریش هاگتسیا  دروم  ثادحا 3  سیورس 6 - هداج  رتم  ثادحا 180  -CPS) 5  ) کیدتاک تظافح  هاگتسیا  دحاو  کی  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  راشف 4 - لیلقت 

یمیوقت زور  تدم 365  هب  زربلا  ناتسرهش  حطس  رد  : هصقانم عوضوم  یارجا  تدم  تامدخ و  هئارا  لحم  - 
لایر غلبم 30.000.000.000  لداعم  لقادح  راک  عاجرا  دازآ  تیفرظ  نتشاد  - 

نتشاد لایر -  نیمضت 850.000.000  غلبم  تفن -  ترازو  تسارح  نامزاس  طسوت  هدش  تیحالص  دات  یاه  تکرش  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرادا زا  راک  ینمیا  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا  روشک -  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 5  اب  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یعامتجا و ...  هافر  راک و  نواعت ، لک 

اهدادرارق روما  مود -  هقبط  نیوزق -  ناتسا  زاگ  تکرش  یناهفصا -  یفرشا  نابایخ  ادهشلا -  دیس  راولب  ظفاح -  نادیم  ردونیم -  نیوزق -  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
یزکرم نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

هناخریبد - فکمه هقبط  نیوزق  ناتسا  زاگ  تکرش  یناهفصا  یفرشا  نابایخ  ءادهشلادیس  راولب  ظفاح –  نادیم  ردونیم -  نیوزق -  : هصقانم دانسا  لیوحت 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5773692  CCTV وF&G متسیس |  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  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 17 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه لیاف  تیریدم  یشرافس  رازفا  مرن  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000184 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IXP هکبش و  ( IGW  ) للملا نیب  یاتید  هکبش  سیورس  تازیهجت و  یدنب  رکیپ  اه ؛  رازفا  مرن  یناسر  زورب  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001284 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

این نیگرگ  سدنهم  اب 88112930  یگنهامه 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه لیاف   لیاف تیریدم   تیریدم یشرافس   یشرافس رازفا   رازفا مرن   مرن دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2222

IXPIXP  هکبش هکبش وو   ( ( IGWIGW  ) ) للملا للملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش سیورس   سیورس وو   تازیهجت   تازیهجت یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ اهاه ؛  ؛  رازفا   رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زورب   زورب تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 36 ھحفص 17 
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000171 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  صخشم  دانسا  یسررب  زا  سپ  هدنرب 

دوب دهاوخ  نامزاس  هدهع  رب  یداهنشیپ  غلبم  ندوب  فراعتمان  ای  فراعتم 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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 17 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپراکنامیپ یمومع  یصاصتخا و  طیارشو  تامدخ  حرش  هب  یربخ  هاگیاپ  یاوتحم  دیلوت  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000067 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 5 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط هرفن   هرفن کتکت   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

یربخ یربخ هاگیاپ   هاگیاپ یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 36 ھحفص 18 
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تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 18 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ  تیفیک  نیمضت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ لیاف  رب  قبطنم 

1101094293000012 زاین :  هرامش 
تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 20 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاگشیامزآ  تیفیک  نیمضت  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتسویپ لیاف  رب  قبطنم 

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321488-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیفیک   تیفیک نیمضت   نیمضت رازفا   رازفا مرن   مرن 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 36 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" BOSCH" STARTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N. 500325137

1101001034003851 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   starter of Cummins diesel engine تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0130231  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BOSCH" STARTER" BOSCH" STARTER" P/N. 500325137P/N. 500325137 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 36 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000058 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 540 دادعت : 
1401/07/23 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 36 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینوریب طیحم  راددرومرآ ( دوم  لگنیس  روک  یرون 24  ربیف  یرتم  لور 2000  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000109 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزاسلباک  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   OBUE یتراجت مان   m 4000 هرقرق یدنب  هتسب  عون  روک  یکاخ 48  یرون  ربیف  الاک :  مان 

هرقرق 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا طبترم  زوجم  نتشاد  دشاب  ناریناوت  یاراد  لخاد و  دیلوت  دیاب  امتح  الاک  ددرگ  نیمات  زاین  یلک  حرش  قبط  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  الاک  قیقد  مان  روتکاف  شیپ  رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  اهزوجم و  ریوصت  دشابیم و 

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  طیارش  مرف و  رد  هدش  رکذ  یاهلدم  قبط  کاروین  یو  تیگ  هاگتسد  هس  دیرخ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000109 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تمیق  اهنشیپ  تسیل  دولپا  لیمکت  تسویپ -  تسیل  طیارش و  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینوریب ینوریب طیحم   طیحم راددرومرآ ( ( راددرومرآ دوم   دوم لگنیس   لگنیس روک   روک یرون  2424   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 2929

یویو تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا 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 36 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vmexlsqc45xga?user=37505&ntc=5773518
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773518?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9uld3swyaqhms?user=37505&ntc=5773572
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773572?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000096 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( رتمولیک هلصاف 3  اب  هعومجم  ود  یارب  یتنرتنیا  طابترا  داجیا   ) یطابترا کنیل  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشمدک  ناریا  ) تسویپ لیاف  تاصخشمودادعت  قباطم  تازیهجتو  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000178 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یلصا  یتناراگ  اب  تاعطق  یمامت.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 3131

(( دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشمودادعت   تاصخشمودادعت قباطم   قباطم تازیهجتو   تازیهجتو هکبش   هکبش لباک   لباک 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 36 ھحفص 23 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  لباک  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000324 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 30500 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 36 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/25825vc8yjndd?user=37505&ntc=5773664
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تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاچ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000095 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
9A بسا روتومورتکلا 100  اب   374/7A پمپ .1 - 

( رتم  280  ) لباک 35*3 رز  تلف  یسم  لباک  .2
( رتم  90  ) چنیا رادج 10  هلول  .3

( هخاش هد   ) شوب اب  یرتم  هس  چنیا  هایس 5  هلول  .4
( رتمولیک هلصاف 3  اب  هعومجم  ود  یارب  یتنرتنیا  طابترا  داجیا   ) یطابترا کنیل  .5

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع الاک 1  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاچ هاچ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 36 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  ناقرخ  ون  هعلق  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000121 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  ناقرخ  ون  هعلق  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: 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

نیب5773515 یاتید  هکبش  سیورس  تازیهجت و  یدنب  رکیپ  اه ؛  رازفا  مرن  یناسر  زورب  تامدخ  دیرخ 
IXP هکبش و  ( IGW  ) للملا

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5773566 لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هئارا5773779 ار  قوف  مالقا  تمیق  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  تاحیضوت و  قباطم  افطل 
.ددرگ تسویپ  همیمض  ًامتح  روتکاف  شیپ  .دیهد 

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص یتعنص هیحان   هیحان یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 36 ھحفص 26 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار و ولبات  یارجا  تباب  لایر  غلبم 1/528/093/567  تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا سابع  کرهش  مود  یسرتسد  هار  یراذگلودج  لیمکت 

1101001051000232 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
دابا سابع  رازنش  یسر  تسد  هار  یاهولبات  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق کرادم  ندوب  ربتعمان  صقان و  ندرکن  یراذگراب  تروصرد  دشاب  یم  یم  ازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یربارتو  هار  هبتر 5  و  ینمیا .  یهاوگ  ددرگ  یم  لاطبا  هدننک  نیمات 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد هار   هار یراذگلودج   یراذگلودج لیمکت   لیمکت وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 36 ھحفص 27 
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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لماک  روطب  ینف  تاصخشم  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ییوزاب  کج  یکیلوردیه و  دنب  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب.دشاب  یم  تسویپ 

1101005298000308 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم ینف  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  کینورتکلا  نیتم  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   MT101 لدم رود  هار  زا  لرتنک  یکیلوردیه  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
نایناریا کینورتکلا  نیتم 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوزاب5773821 کج  یکیلوردیه و  دنب  هار  هحفص 26)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییوزاب ییوزاب کجکج   وو   یکیلوردیه   یکیلوردیه دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 36 ھحفص 28 
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  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 07 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض ًامتح  روتکاف  شیپ  .دیهد  هئارا  ار  قوف  مالقا  تمیق  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  تاحیضوت و  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ 

1101096123000020 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
دیمح لضاف  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-ST لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD7254F-EIZ لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیهد هئارا  ار  قوف  مالقا  تمیق  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  تاحیضوت و  قباطم  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  همیمض  ًامتح  روتکاف  شیپ 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

همیمض همیمض ًامتح   ًامتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ .دیهد   .دیهد هئارا   هئارا ارار   قوف   قوف مالقا   مالقا تمیق   تمیق رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف وو   تاحیضوت   تاحیضوت قباطم   قباطم افطل   افطل ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ تسویپ   تسویپ

3838
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ایبنالا  متاخ  کینیلک   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص طبض  تیلباق  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030739000002 زاین :  هرامش 
دزی ایبنالا  متاخ  کینیلک  هدننک :  رازگرب 

روشک نژیو  لاب  لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8415XS لدم  AI دنمشوه تیلباق  یاراد  سکیف  زنل  لادنو  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نژیو لاب  لگ  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یمن  تساوخرددرومودشابیم  هباشم  ( 2241220399220042) هدش دراودک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهاوخ هتفرگ  لیوحت  ( دبرذآ یرینم و 09139688918 09132519361) ناسانشراکداتابو ( دوش هعلاطم  تقد  هب  ) دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبطزایندروم  تازیهجت 

دش
دشاب یم  هزور  تخادرپ 45

8916657343 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37261505-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37261505-035 :: 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 " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5773692  CCTV وF&G متسیس |  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن5773778 هارمه  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ادص ادص طبض   طبض تیلباق   تیلباق اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 36 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tax5bd7cs8ha5?user=37505&ntc=5773794
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773794?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راکدوخ5773443 قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  هحفص 8)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن5773778 هارمه  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

یزکرم5773644 نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  هحفص 15)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشابیم  تسویپ  تسیل  تاموزلم  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091854000053 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراددشابیم  تسویپ  تسیل  تاموزلم  یساکع  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دشابیم تسویپ  تسیل  گرب   1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دشابیم و  یمازلا  روتکاف  نتشادو  دوشن  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714799796 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هراوارف  شخپ  یلم  تکرش  نز - راولب  نارادساپ - هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38350113-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355911-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون5773528 ربیف  حرط  هحفص 15)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هئارا5773779 ار  قوف  مالقا  تمیق  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  تاحیضوت و  قباطم  افطل 
.ددرگ تسویپ  همیمض  ًامتح  روتکاف  شیپ  .دیهد 

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ادص5773794 طبض  تیلباق  اب  هتسبرادم  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5773876 هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

ییوزاب5773821 کج  یکیلوردیه و  دنب  هار  هحفص 26)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 36 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رثوک همیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5773808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp و emc دراه دادعت  هاگتسد tape quantum و  کی  هاگتسد data domair emc و  کی  رورس hp و  هاگتسد  دادعت 6  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادا تیریدم   - کالپ 24 دنولا - نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007017000098 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773853 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد   6 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رورس هاگتسد   6 دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,649,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/08/10  فلا و ب  تکاپ  ییاشگزاب  نامز  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/08/16  تکاپ ج  ییاشگزاب  نامز 

08:00 تعاس : 1401/10/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یرادا  تیاس  نازابناج  راولب  جدننس   ، 6616834463 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاوریاف5773563 هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  هحفص 9)دیرخ 6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

وو   emcemc دراه   دراه دادعت   دادعت وو     tape quantumtape quantum  هاگتسد هاگتسد کیکی   وو     data domair emcdata domair emc هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     hphp  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دادعت   دادعت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
hphp

4141

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 36 ھحفص 33 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  "  " 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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5773808tape هاگتسد کی  هاگتسد data domair emc و  کی  رورس hp و  هاگتسد  دادعت 6  نیمات 
hp و emc دراه دادعت  quantum و 

هحفص 33) رورس  ( رورس

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

رورس5773853 هاگتسد   6 هحفص 33)دیرخ رورس  ( رورس

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

( 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  ( core switch  ) هکبش یاه  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000169 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 2

.دامن تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  (: 3
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه  (: 4

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 23902052  اب  یگنهامه  تهج  (: 5

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5773480(core switch  ) هکبش یاه  هحفص 34)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

یساکع5773876 هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( core switchcore switch  ) ) هکبش هکبش یاه   یاه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 36 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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

یربراک5773409 شزومآ  هام و  یتناراگ 24  لیوحت ، تست و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ 
یهافر یرادا  نامتخاس  یاه  UPS

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ادص5773794 طبض  تیلباق  اب  هتسبرادم  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک یالاب  ریوصت  حوضو  اب  چنیا  رگشیامن 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000372 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لماک یالاب  ریوصت  حوضو  اب  چنیا  رگشیامن 22  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09153026536  اب  یگنهامه  تهج.دوب  دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 45  تخادرپ  خیرات   :: 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

61654087-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

یربراک5773409 شزومآ  هام و  یتناراگ 24  لیوحت ، تست و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ 
یهافر یرادا  نامتخاس  یاه  UPS

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لماک لماک یالاب   یالاب ریوصت   ریوصت حوضو   حوضو اباب   چنیا   چنیا   2222 رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 36 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " 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

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

اه5773485 لیاف  تیریدم  یشرافس  رازفا  مرن  هحفص 16)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیب5773515 یاتید  هکبش  سیورس  تازیهجت و  یدنب  رکیپ  اه ؛  رازفا  مرن  یناسر  زورب  تامدخ  دیرخ 
IXP هکبش و  ( IGW  ) للملا

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ5773613 تیفیک  نیمضت  رازفا  هحفص 16)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لماک5773771 یالاب  ریوصت  حوضو  اب  چنیا  هحفص 35)رگشیامن 22  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هئارا5773779 ار  قوف  مالقا  تمیق  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  تاحیضوت و  قباطم  افطل 
.ددرگ تسویپ  همیمض  ًامتح  روتکاف  شیپ  .دیهد 

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5773952 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
هتفای رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 36 ھحفص 36 
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