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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

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

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشجنپ  1717   هبنشجنپ 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
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 38 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

زا 38 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

زا 38 ھحفص 3 

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


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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

زا 38 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

( وکیسیا وردوخ ( ناریا  یتعنص  تامدخ  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ب / / 135 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  یهگآ  نیلوا  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6025446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ ناریا  تکرش  تیاس  دنمس و  یاهنامتخاس  رد  اذغ  یاه  کسویک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تازیهجت و  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

پاچ هنیزه  ربتعم -  همان  یفرعم  یتعنص -  هناخراک  هبعش  ناریا  یلم  کناب  دزن  یراج 0102219170008  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون  ود  رد  هصقانم  یاه  یهگآ 

تیریدم لوا  هقبط  هرامش 3 ، دنمس  نامتخاس  وکیسیا ، تکرش  رهشناکیپ ، کرهش  جرک ، - نارهت هار  دازآ  رتمولیک 14  یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یتعنص تامدخ  یاهدادرارق  هرادا  اهدادرارق ،

95804827 :: نفلت :: iseikco.comنفلت 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  44   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   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهولبات AC/DC/Batt و MCU و لماش  هلوژام (  ( 12 زکرمتم (  تکپمک  رژراش  کار  هاگتسد  487 و 7  رژراش 30007 -  لوژام  هاگتسد  دیرخ 51  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهلوژام

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 0 0916661676 066 و   - 33351110 :: نفلت :: WWW.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

تیاس تیاس وو   دنمس   دنمس یاهنامتخاس   یاهنامتخاس ردرد   اذغ   اذغ یاه   یاه کسویک   کسویک زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
وردوخ وردوخ ناریا   ناریا تکرش   تکرش

11

تکپمک تکپمک رژراش   رژراش کار   کار هاگتسد   هاگتسد وو  77     487487 رژراش  3000730007 -  -  رژراش لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   5151 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 38 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هیئاضق هوق  تامدخ  ینابیتشپ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004813000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 12   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 12   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025044 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیئاضق هوق  زاین  دروم  یطابترا  تازیهجت  چیئوس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  14/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هرادا  لوا -  هقبط  هیئاضق -  هوق  یزکرم  داتس  نامتخاس  هداز  هللادبع  نابایخ  شبن  زرواشک -  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

42131115 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رادقم 300  یرن - نیپ  سکینورتنس 64  روتکناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس تارباخم ط  نامتخاس  هینارفعز  لوا  نمهب  زیربت خ 29  یقرش  ناجیابرذآ  زیربت خ   :: سردآ سردآ

4133399304 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اذغ6025446 یاه  کسویک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تازیهجت و  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  نیمات 
وردوخ ناریا  تکرش  تیاس  دنمس و  یاهنامتخاس  رد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاین زاین دروم   دروم یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یرن یرن نیپ   نیپ سکینورتنس  6464   سکینورتنس روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 38 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pxwy3ufnc59wx?user=37505&ntc=6025044
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یناثالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050032000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025392 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوگدمآ  شوخ  یولبات  بصن  هیهت و  رتشوش و  تمس  زا  یناثالمرهش  یدورو  یهدناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یناثالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تلافسآ یارجا  یزاس -  ور  هدایپ  یراک -  لودج  ییوگدمآ - شوخ  یولبات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   532,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/09/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناثالم یرادرهش  ملعم -  راولب  یناثالم -  رهش  یواب -  ناتسرهش  ناتسزوخ -   ، 6341733517 یتسپ :  دک  یواب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005701000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025481 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاهراولب  لوادج  یزیمآ  گنر  تمرم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  یاهراولب  لوادج  یزیمآ  گنر  تمرم و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,006,224,311 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم 07733340571 یرادرهش  نامتخاس  یراولد -  یلعسر  دیهش  نادیم  رهشوب -   ، 7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یدورو   یدورو یهدناماس   یهدناماس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

رهش رهش حطس   حطس یاهراولب   یاهراولب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   تمرم   تمرم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 38 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zba8jq4hfsgbs?user=37505&ntc=6025392
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کلم تافوقوم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 8/5   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025372 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  بصن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 50 یناقلاط  اضر و  نیب  دابآ  دمحا  تثعب  راولب   :: سردآ سردآ

یلخاد 1602  05138403545 :: نفلت :: http://tender.epf.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 38 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسدنچ رازفا  مرنسنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000182 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلاس دنچ  رازفا  مرن  سنسیال  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  235 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0909129240423 ولناخ 27935483 -  دمحم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسدنچ هلاسدنچ رازفا   رازفا مرنسنسیال   مرنسنسیال ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 38 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejap67n7vdga3?user=37505&ntc=6025163
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6025163?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   VMS رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000183 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   VMS رازفا مرن  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0909129240423 ولناخ 27935483 -  دمحم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: 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 همیمض   همیمض وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم   VMSVMS رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 38 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8tqztwzl7usjq?user=37505&ntc=6025165
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( اهداهنشیپ ماظن  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هلاسکی (  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000184 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ( اهداهنشیپ ماظن  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هلاسکی (  رازفا  مرن  سنسیال  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 27935337 بیط  یاقآ  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( اهداهنشیپ اهداهنشیپ ماظن   ماظن رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ هلاسکی (  (  هلاسکی رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب هشوپ  تروص  هب  دانسا  هیلک  * هدنرب تکرش  اب  تازیهجت  مامت  * گرب یبیرقت 80.000 دادعت  هب  یلام  دانسا  نکسا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002* ددرگ یلام  روما  لیوحت  نکسا و 

1101000257003047 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
گرب 80000 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما لیوحت  نکسا و  یدنب  هشوپ  تروصب  دانسا  هیلک  * هدنرب تکرش  اب  تازیهجت  مامت  * گرب یبیرقت 80.000  دادعت  هب  یلام  دانسا  نکسا  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب تکرش  دوخ  اب  نکسا  تهج  ورین  * تسارح هیدات  یاراد  تکرش  * ددرگیم همیب  دصرد  67/16 لماش دادرارق  نیا  * ددرگ یلام 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گرب گرب 80.00080 .000 یبیرقت   یبیرقت دادعت   دادعت هبهب   یلام   یلام دانسا   دانسا نکسا   نکسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذوبا نوفیات  نیبروت  هقبط  تخوس 5  لرتنک  تراک  هاگتسد  یمعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094395000165 زاین :  هرامش 

کراخ هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریداقم لودج  ندومن  همیمض  لیمکت و  - 3- طبترم یراک  هموزر  هحفص   3 لقادح ندومن  همیمض  - 2- تارغت نیرخآ  یهگآ  ندومن  همیمض  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سرتسد رد  لیابوم  هرامش  رکذ  - 4- دشاب یم  یمازلا  تسویپ 

7546113116 یتسپ :  دک  گراخ ،  هراق  تالف  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  گراخ  هریزج  رهشوب  کراخ ،  هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23946274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23946274-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوفیات نوفیات نیبروت   نیبروت هقبط   هقبط   55 تخوس   تخوس لرتنک   لرتنک تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد   55 ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1212

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  اهب  مالعتسا  مود  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرح لاح  رد  نیزوت 

1101003599000058 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/23 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مود   مود هلحرم   هلحرم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع
تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت

1313

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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت و تسویپ  لیاف  حرش  ساسا  رب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف  داهنشیپ  افطلدشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  هباشم ، دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد 

1101096347000540 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DET-TRONICS هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DET-TRONICS یتراجت مان   CGS لدم لاعتشا  لباق  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
قیقد رازبا  داکیا  هدننک  هضرع 

ددع 104 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317242-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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

وو هیهت   هیهت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   هناگادج   هناگادج تروصب   تروصب یلام   یلام ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ افطلدشاب   افطلدشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف کالم   کالم هباشم ، ، هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد  

1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   qnap ts-1683 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000054 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS-469U-RP-EU لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  یهاوگ  هزور -  هیوست 45  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
9391927345 نایردیح

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   nexus 9396x وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000055 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP6524F لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هزور -  هیوست 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09391927345 نایردیح

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   qnap qnap ts - 1683ts - 1683 ناونع : : ناونع 1515

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   nexus 9396xnexus 9396x  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس 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 38 ھحفص 16 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ -  ناتسا  یرونربیف  یاهریسم  یراکرپ  یدنب و  نویباگ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001909 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یاهریسم   یاهریسم یراکرپ   یراکرپ وو   یدنب   یدنب نویباگ   نویباگ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 38 ھحفص 17 
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  هنایاپ  رادار  یزادنا  هار  ریمعت و  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094095000472 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23388034-077  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایاپ هنایاپ رادار   رادار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت 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 38 ھحفص 18 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ددرگ  لیوحت  هدش  رکذ  یاه  ربمان  تراپ  اب  لانیجروا و  تروص  هب  دیاب  یتساوخرد  یالاک  .دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتساوخرد تاصخشم 

1101099226000024 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GR10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  ایلام  حرط  تروپ  کت   RJ11 دیفس یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   m 1 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد تاصخشم  قبط  ددرگ  لیوحت  هدش  رکذ  یاه  ربمان  تراپ  اب  لانیجروا و  تروص  هب  دیاب  یتساوخرد  یالاک  .دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم زیرپ   زیرپ دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 38 ھحفص 19 
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم 1401/09/23 ات  - 9133587595 یقفاب یعناق  ربکا  زادرپراک  هزیناولاگ - یریگ  هنومن  کتشت  دیرخ  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خروم 1401/09/23 ات  - 9133587595 یقفاب یعناق  ربکا  زادرپراک  تاصخشم -) قبط  ) یدرف ینمیا  تازیهجت  دیرخ  - 2
خروم 1401/09/27 ات  - 03531454476 یحاتف دومحم  زادرپرراک  یریمعت - ) ) تلو ولیک  تاوولیک 6 روتومرتکلا 2500 - 3

روتوم ریگ  دیرخ  - 4
یگنیروا اکیلوپ  ییوناز  یهار و  هس  لیدبت ،  فیدر  هس  دیرخ  - 5

رنیال دیرخ  - 6
تلو راوولیک 220 ینزاخ 70 روتکاتنک  ددع  دیرخ 47  - 7

C148 هلاقن راون  کرحم  مارد  ددعکی  دیرخ  - 8
وولو دنرب  روتارنژ  لزید  هاگتسدکی  دیرخ  - 9

تسویپ تاصخشم  قبط  یفقس  لیقثرج  هزاس  یحارط  - 10
تسویپ تاصخشم  قبط  یفقس  لیقثرج  هزاس  یحارط  - 11

دادعت تاصخشم و  قبط  تروپ  تروپ و 24  چیئوس 10  - 12
زوسن یکیمارس  درب  ددع  دیرخ 150  - 13

هناخراک نامتخاس 7  گرزب  روتالیتنو  نف  دیرخ  - 14
تاوولیک  3 روتومورتکلا - 15

رپمآ رادکخاش 400 یباتک  زویف  - 16
ناشفا لباک  - 17

یرتم چیپ  دیرخ  - 18
MNS متسیس  16E لوژام دیرخ  - 19

فیدر 25 نلیتا یلپ  تالاصتا  - 20
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولیک ولیک 66 تاوولیک   تاوولیک 25002500 روتومرتکلا   روتومرتکلا - - 33 تاصخشم ) ) تاصخشم قبط   قبط )) یدرف یدرف ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ - - 22 هزیناولاگ   هزیناولاگ یریگ   یریگ هنومن   هنومن کتشت   کتشت دیرخ   دیرخ - - 11 ناونع : : ناونع
...و ...و روتوم   روتوم ریگ   ریگ دیرخ   دیرخ - - 44 یریمعت ) ) یریمعت )) تلو تلو

2020
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطسرد  یرونربیف  هکبش  هعسوت  تهج  یرونربیف  لباک  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاناک یکاخ و  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطسرد   حطسرد یرونربیف   یرونربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت تهج   تهج یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 2 12 1

یلاناک یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025528 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ هقطنم  رایس  هکبش و  هزوح  یدنب  لکد  روما  ماجنا  تهج  راکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دحاو 5.720.000.000  غلبم 

دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام و ...  همیب ،  زا  معا  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  ناتسا  تارباخم  تکرش  یرتسگداد  یوربور  یتشهب  دیهش  ناگرگ  سردآ   :: سردآ سردآ

09111758059 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1350734 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسرهش   ftth هکبش هعسوت  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " 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

تامدخ6025254 هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  اهب  مالعتسا  مود  هلحرم  دیدجت 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و 

هحفص 12) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هقطنم هقطنم رایس   رایس وو   هکبش   هکبش هزوح   هزوح یدنب   یدنب لکد   لکد روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 2323

ftthftth هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ سراپ  هاگدورف  یتسویپ )  لیاف  قبط  ناوخ و ....  ( کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000133 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PSV -LPR PROCESSOR1.1 لدم  VIERA LPR ددرت لرتنک  ناوخ  کالپ  رگشزادرپ  الاک :  مان 

اریو دنپس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دابآ  سراپ  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . دشاب یمن  لوبق  لیاق  ناونع  چیه  هب  هباشم  ربمان  تراپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   ناوخ   ناوخ تراک   تراک ددرت ،  ،  ددرت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2525
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6025328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هعسوت  حرط  نامتخاس  فکمه  لوا و  تاقبط  کیتاموتا  یاهبرد  لیوحت  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000034 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 5000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یتسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و  قیقد و  هعلاطم  یتساوخرد -  یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  هدرپ  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000130 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یقرب هرکرک  هدرپ  بصنو  هیهت  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدع  لمح  هنیزهو  لحم  رد  نا  بصنو  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس فکمه   فکمه وو   لوا   لوا تاقبط   تاقبط کیتاموتا   کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک هدرپ   هدرپ بصنو   بصنو هیهت   هیهت 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 38 ھحفص 24 
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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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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 " ) " ) 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6025137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060033000075 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب امرفراک  دزن  ( راک ماجنا  نسح   ) یکناب همانتنامض  تروص  هب  دادرارق  لک  دصرد   10- دشاب یم  هدنشورف  اب  حلاصم  هیلک   - یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یتکرش  ربتعم  یتناراگ  تنامض و  یاراد  مالقا  هیلک  - دش دهاوخ  یراد  هگن  هام  تدم 6 

5164865811 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  نایگنهرف  هاگشناد  یئاسک  هب  هدیسرن  یناقلاط  رخآ خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421701-041  ، 35421702-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421702-041 :: 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6025194 .... ناوخ و کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

6025194 .... ناوخ و کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   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 38 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  قیرح  اب  هزرابم  یتایلمع  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000721 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  مرف  سابل  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

قیرح6025253 اب  هزرابم  یتایلمع  هحفص 5)سابل  قیرح  ( قیرح

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6025328 فکمه  لوا و  تاقبط  کیتاموتا  یاهبرد  لیوحت  بصن و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قیرح قیرح اباب   هزرابم   هزرابم یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 38 ھحفص 26 
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( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/53/ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس کراپ  رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  رد  ...و  ادص  ردروکر  یرادربملیف ، یساکع و  یاه  نیبرود  لماش  یمومع  طباور  دحاو  یرورض  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش  هجو  رد  یدایص  کچ  تروصب  لایر  هدرپس 2.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  یقوقح  دحاو  زاریش  ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس   :: سردآ سردآ

ات 19 تعاس 14  زا  هنازور   09132458264 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: monaghese@goharpark.irسکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6025498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1- چنیا زیاس 55   55PU718N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000020 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددع 1- چنیا زیاس 55   55PU718N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد اهالاک  - دنشابیم یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لک  هرادا  لحم  ات  لمح  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  لقا 5 دح  تخادرپ  - دنشاب هلاس  ربتعم 2  یتناراگ 

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: 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

یتسویپ6025137 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 25)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ادص ادص ردروکر   ردروکر یرادربملیف ، ، یرادربملیف وو   یساکع   یساکع یاه   یاه نیبرود   نیبرود لماش   لماش یمومع   یمومع طباور   طباور دحاو   دحاو یرورض   یرورض تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030

سالپ سالپ یجیج   یدید   یایا   لالا   دنمشوه   دنمشوه نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 38 ھحفص 27 
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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

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

یتراظن6025372 یاه  نیبرود  بصن  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6025442، یرادربملیف یساکع و  یاه  نیبرود  لماش  یمومع  طباور  دحاو  یرورض  تازیهجت  نیمات 
ادص ردروکر 

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

سالپ6025498 یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 8)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  هداد  زکرم   EMC تاعالطا یزاس  هریخذ  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000494 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  هداد  زکرم   EMC تاعالطا یزاس  هریخذ  تازیهجت  هیهت  - 

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

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

دشا یم  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب هداد   هداد زکرم   زکرم   EMCEMC  تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت 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 38 ھحفص 28 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Surveillance زاس هریخذ  هاگتسد  _7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000925 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2 1TB 7/2K rpm 3/5 inch SATA HDD لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخ  رد  هب  _Surveillance زاس هریخذ  هاگتسد  _7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دسرب دیاب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  _ دشابیم هباشم  دک  _ دش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهع  هب  لمح  ددع  100 دادعت راف  ای  رون  یزام  کرام  تاو  هجرد 200 یامد 30 - تبوطر و  دض   SMD یا هناخدرس  روتکژرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  تبث  هباشم  دک  دشاب .  یم  هدننک 

1101091319000128 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هجیولع یراهدنق  مارهش  هدننک  هضرع  عجرم  رون  نیشرپ  یتراجت  مان   SMD لدم  W 200 ناوت روتکژرپ   LED غارچ الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هتفه  هیوست 3  ( 16 یلا 8  ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SurveillanceSurveillance زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد __ 72007200 RPMRPM  صوصخم صوصخم   1010 دراه دراه TBTB تعرساب   تعرساب __ HDDSATAHDDSATA ناونع : : ناونع 3333

روتکژرپ روتکژرپ   LEDLED  غارچ غارچ 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 38 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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

تسویپ6025121 لیاف  قبط   qnap ts-1683(15 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کناب6025265 هداد  زکرم   EMC تاعالطا یزاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 28)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6025492 هاگتسد  _7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA
Surveillance زاس

هحفص 28) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

روتکژرپ6025515  LED هحفص 28)غارچ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

6025442، یرادربملیف یساکع و  یاه  نیبرود  لماش  یمومع  طباور  دحاو  یرورض  تازیهجت  نیمات 
ادص ردروکر 

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

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

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

زا 38 ھحفص 30 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  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 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،SSD دراه ددع  ود   POWER ددع ود  ددع CPU و  ود  و  زاین ، دروم  تامیضنت  هطوبرم و  رازفا  مرن  هارمه  هب  رورس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمسر روتکاف  تیابارت  دراه 4  ددع  و 4 
1101001050000153 زاین :  هرامش 

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   STM 3802110A لدم  TB 4 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود ددع CPU: 2620 و  ود  KADY:12و  زاین ، دروم  تامیضنت  هطوبرم و  رازفا  مرن  هارمه  هب   HP DL380 GB 12 HDD LLF رورس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  شفنب ، لاتیجید  نرتسو  تیابارت  دراه 4  ددع  و 4  ، ، SSD125 دراه ددع  ود   POWER:480W ددع

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیابارت تیابارت   44 دراه   دراه وو   ، ، SSDSSD  دراه دراه وو     POWERPOWER وو     CPUCPU  وو زاین ، ، زاین دروم   دروم تامیظنت   تامیظنت وو   هطوبرم   هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 3535

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 " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا نس  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000293 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

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

09123130730 شخبجات یاقآ  " ینف سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتسویپ6025137 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 25)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

و CPU و POWER و6025202 زاین ، دروم  تامیظنت  هطوبرم و  رازفا  مرن  هارمه  هب  رورس  هاگتسد  کی 
تیابارت دراه 4  و  ، SSD دراه

هحفص 30) رورس  ( رورس

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

جیروتسا6025246 نس  هحفص 30)رورس  رورس  ( رورس

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

جیروتسا جیروتسا نسنس   رورس   رورس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یاهریش  چوس  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000697 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH یتراجت مان   HPS لدم یناشن  شتآ  دربراک  راشف  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH یتراجت مان   PRESSBOX لدم یناشن  شتآ  دربراک  راشف  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   POTTER هدنزاس عجرم   OSYSU2 لدم یناشن  شتآ   supervisery چیئوس الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

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

هباشم دکناریا.دشابیم  یلام  خرن  در  هلزنمب  لاسرا  مدع  هدوب  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا.دشاب  ناریا  تخاس  یتسیاب  ندوب  دوجوم  تروص  رد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکران دیرخ 09171481588  سانشراک  نفلت.ددرگ  لاسرا  هنومن  دیاب  زاین  تروصرد.دشابیم 

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

31921593-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

زاین6025044 دروم  یطابترا  تازیهجت  چیئوس و  هحفص 5)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6025090 یاهریش  چوس  هحفص 32)ورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ6025122 لیاف  قبط   nexus 9396x وکسیس هحفص 15)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6025299-3 تاصخشم ) قبط  ) یدرف ینمیا  تازیهجت  دیرخ  هزیناولاگ 2 - یریگ  هنومن  کتشت  دیرخ  - 1
...و روتوم  ریگ  دیرخ  - 4 یریمعت ) ) تلو ولیک  تاوولیک 6 روتومرتکلا 2500

هحفص 15) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یقرب یقرب یاهریش   یاهریش چوس   چوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

یقرب6025090 یاهریش  چوس  هحفص 32)ورکیم  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

سالپ6025498 یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 8)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ رگپاچ یترارح -  -  یترارح رتنیرپ   رتنیرپ یدعب -  -  یدعب 22 ناوخدکراب ناوخدکراب  -  - 256256 ssdssd لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه گیگ -  -  گیگ 88 مرمر دیفس -  -  دیفس وو   هایس   هایس رتنیرپ   رتنیرپ  -  - LEDLED چنیا چنیا 2424 روتینام روتینام ناونع : : ناونع
رامیب رامیب دنبتسد   دنبتسد

3838

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

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

زا 38 ھحفص 34 

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


رگپاچ / یترارح رتنیرپ  / یدعب 2 ناوخدکراب /256ssd لانرتنیا دراه  / گیگ 8 مر / دیفس هایس و  رتنیرپ  /LED چنیا 24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاعالطا یروانف  دحاو  یگنهامه  اب  ) رامیب دنبتسد 

1101005428000205 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  هشیدنا  نیمات  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هشارت هدنزاس  عجرم   FDK یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SSD B5 لدم  GB 256 تیفرظ  SATA3 هنایار هظفاح  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم  کدف  هظفاح  زادرپ 
هبعج 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   mm 50 قرو ضرع   MTP-CA110-V1.0 لدم یترارح  یکشزپ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA یتراجت مان   ZM400 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و - مالعتسا هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - یمازلا هدش  ءاضما  رهم و  روتکاف  شیپ  قاصلا  - یمازلا کیتامروفنا  یاروش  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام 3 تخادرپ - هزور 15 رثکادح شرافس  لیوحت  تلهم  (- IT(09127877342 دحاو یگنهامه  اب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

6025535 - 256ssd لانرتنیا دراه  گیگ -  8 مر دیفس -  هایس و  رتنیرپ   - LED چنیا 24 روتینام
رامیب دنبتسد  رگپاچ  یترارح -  رتنیرپ  یدعب -  2 ناوخدکراب

هحفص 34) روتینام  ( روتینام

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

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

زا 38 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یتسویپ6025137 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 25)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6025247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000186 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

6025247( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هحفص 36)هنایار  روتینوم  ( روتینوم

(( درب درب یکیک   سوام   سوام ،، سیک سیک ،، روتینوم روتینوم  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یصخش   یصخش هنایار   هنایار 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 38 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد یاهالاک  هجوت.مالعتسا  رد  هدش  تساوخرد  یاهدک  ناریا  قباطم  هیذغت  عبنم  تسایر و  یسنارفنک و  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب لاس 94  زا  لبق  تخاس  یرس  تسیابیم 

1101003045000223 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   HORAND یتراجت مان   SH-450 DC لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   HORAND یتراجت مان   SH-450 DC لدم تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ناگرهم زارف  دنورآ   HORAND یتراجت مان   SH-450DC لدم  W 220 ناوت سنارفنک  متسیس  یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست.دنشاب 20  لاس 94  زا  لبق  دیلوت  تسیابیم  یتساوخرد  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

هیذغت6025248 عبنم  تسایر و  یسنارفنک و  هحفص 37)نوفورکیم  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   تسایر   تسایر وو   یسنارفنک   یسنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم 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 38 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6hdqhneq9h3ew?user=37505&ntc=6025248
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6025248?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11-39 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/9/17  دانسا  تفایرد   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025459 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  رازفا  مرن  هارمه  هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زاف و  کت  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

هناماس 2001001574000093 لایر -  نیمضت 1.286.675.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618815676: یتسپ دک  نامرک ، ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  کرمگ  یور  هبور  یمالسا ، یروهمج  راولب  نامرک ، : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 1128  32110403-5: سامت نفلت   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

هلاسدنچ6025163 رازفا  هحفص 8)مرنسنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6025165 همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   VMS رازفا هحفص 8)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6025172 ( اهداهنشیپ ماظن  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هلاسکی (  رازفا  مرن  هحفص 8)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

و CPU و POWER و6025202 زاین ، دروم  تامیظنت  هطوبرم و  رازفا  مرن  هارمه  هب  رورس  هاگتسد  کی 
تیابارت دراه 4  و  ، SSD دراه

هحفص 30) رورس  ( رورس

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

هارمه6025459 هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زاف و  کت  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ 
رازفا مرن 

هحفص 38) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6025355 هرکرک  هدرپ  بصنو  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یدیوردنا ) ) یدیوردنا  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ   500500 زاف   زاف هسهس   وو   زاف   زاف کتکت   روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 38 ھحفص 38 
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