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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

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

140 1140 1 یدید     11 هبنشجنپ   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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2424))

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

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

زا 41 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 21

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

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

زا 41 ھحفص 2 
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( 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 0  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( 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  • --

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

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

زا 41 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27001566 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071590 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نم یدنورهش  تراک  ژراش  راکدوخ  هاگتسد  ینابیتشپ  هدنرادهگن و  هیاپ  باق و  بصن  تخاس و  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دعشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  کی  ملعم  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296708-05131296547-05131296708 :: 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

یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت هدنزادرپ  هاگتسد   15 ریوصت ، شزادرپ  رورس  هاگتسدکی   ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP ، 13 رورس هاگتسد  راهچ  لیوحت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لوژام 1G SFP و 12  ددع   48 سنسیال ،  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  تیابارت ،  کسید 10  دراه  ددع   28 گنیروتینام ،  تنیالک  هاگتسد  ود  وی ،  یپ  یج 

دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  وکسیس   10GSFP لوژام

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

05131305243 :: 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

یدنورهش یدنورهش تراک   تراک ژراش   ژراش راکدوخ   راکدوخ هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ وو   باق   باق بصن   بصن وو   تخاس   تخاس رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نمنم

11

هدنزادرپ هدنزادرپ هاگتسد   هاگتسد   1515 ریوصت ، ، ریوصت شزادرپ   شزادرپ رورس   رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی  ،  ، POEPOE  تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   HP ، 13HP ، 13 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع
4848 سنسیال ،  ،  سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسدکی   هاگتسدکی تیابارت ،  ،  تیابارت   1010 کسید   کسید دراه   دراه ددع   ددع   2828 گنیروتینام ،  ،  گنیروتینام تنیالک   تنیالک هاگتسد   هاگتسد ودود   ویوی ،  ،  یپیپ   یجیج   ریوصت   ریوصت

وکسیس وکسیس   1010 GSFPGSFP  لوژام لوژام ددع   ددع   1212 وو     11 G SFPG SFP  لوژام لوژام ددع   ددع

22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زکرم یاهنامیپ  اهدادرارق و  روما  هرادا  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبترهرامش لقادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکمیلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادناهار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرچ  زا  دعب  رتمولیک  جنپ  ات  همانهاش  لپ  زا  دورفشک  :

لایر    14,538,500,000 هیلوا :  دروارب  غلبم 

ینابیتشپ هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 6  لقادح  تاطابترا -  ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح  لایر  -   726,925,000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکبش تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 4  لقادح  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح   - main frame رازفا تخس 

- کیتامروفنا ناراکنامیپ -  یتارباخم - یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  یاه :  هتشر  هبتر 5  لقادح  و  - providers یناسر عالطا  یاه 
یتعنص نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  ینابیتشپ -  تامدخ 

31291825-051 نفلت  :  اهدادرارق    هرادا  لوا -  هقبط  یرادرهش -  هعسوت  نماتخاس  ءادهش - نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یاهلحرم کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

semnan.isipo.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوکعم یسدنهم  یروآون و  زکرم  زیهجت  تهج   CMM هاگتسد دیرخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادناهار   یزادناهار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

سوکعم سوکعم یسدنهم   یسدنهم وو   یروآون   یروآون زکرم   زکرم زیهجت   زیهجت تهج   تهج   CMMCMM  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ نیمات   نیمات 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 41 ھحفص 6 
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رلکورین تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-م هرامش 0930/001 /  :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش خیرات   1401/10/01  : عورش خیرات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هب  هبنش  جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/15:

1401/10/15

nirouchlor.com :: عبنم هبنشعبنم کی  زور  دزی : عمتجم  لحم  زا  دیدزاب  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشود 1401/10/05 زور  ناهفصا : عمتجم  لحم  زا  دیدزاب  خیرات   1401/10/04

6071906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ناهفصا  دزی و  عمتجم  رد  دوخ  زاین  دروم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تازیهجت و  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

دشاب یم  لایر  هصقانم 6,000,000,000  رد  تکرش  نیمضت  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  نیا  هنیزه 

کالپ 223 ناجرتشا –  یتعنص  کرهش  ناجروالف - ناهفصا - سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 193 درف 031-37100  نایحلاص  یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: inquiry@nirouchlor.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003394000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071938 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هجوت  اب  ) ناردنزام ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هعبات  یتایلام  تارادا  یارب  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم ) طیارش  ینف و  تاصخشم 

ناردنزام  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تیلاعف  هزوح  اب  طبترم  هریغ  یکیرتکلا و  مزاول  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

12,904,432,000 یلام :  دروآرب 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش هب  هدرپس  هوجو  تفایرد  یکناب  باسح  هب  زیراو  تروصب  ای  یکناب و  همان  تنامض  تروصب  ای  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  یزکرم  کناب  دزن   IR 550100004053001007550151
22:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یتایلام  روما  لک  هرادا  یدنویپ -  نابایخ  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس -  ناردنزام -   ، 4818849964 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناردنزام

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

تارادا تارادا یارب   یارب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 41 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xruq72pb7qbrf?user=37505&ntc=6071906
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071906?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d2fadc8jg5e8x?user=37505&ntc=6071938
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071938?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( ماع یماهس   ) یضاق دیهش  یزاسوراد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 12  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ سردا  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ات 5 هیاپ 1 یارجا  تیحالص  هدوب و  لاکیرتکلا  ینف و  ییاناوت  یاراد  هک  یتاسیسات  هژورپ  یارجا  هنیمز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامن هعجارم  کالپ 3  ناگتشرف ،  نابایخ  لامش ،  ماما  راگدای  لپ  هب  هدیسرن  نارادزرم  راولب  نارهت  : سردآ هب  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرمرتفد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sgco-infusion.comنفلت 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

( ماع یماهس   ) یضاق دیهش  یزاسوراد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل 12  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  دحاو  وراد  مرس  نابایخ  یزرواشک  داهج  شزوما  زکرم  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  الاب  نارهت  فرط  هب  زیربت  هداج  رتمولیک 10   :: سردآ سردآ
کالپ 3 ناگتشرف  نابایخ  لامش  ماما  راگدای  لپ  هب  هدیسرن  نارادزرم  راولب  نابایخ  ماما  رادای  لپ  هب  هدیسرن  نارادزرم  راولب  نارهت 

:: نفلت :: www.sgco-infusion.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریذپ ریذپ سردا   سردا قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 41 ھحفص 8 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

16-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ هژیو  سدق   :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071564 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تت لباک  لیوحت  ربارب  رد   fat سکاب یترارح و  یرون و  لصفم  لماش  یتارباخم  تازیهجت  عاونا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  تیریدم  نامتخاس  یوضر -  ناسارخ  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

38118513 :: نفلت :: https://kv.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

یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت هدنزادرپ  هاگتسد  ریوصت 15  شزادرپ  رورس  هاگتسد  کی  ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP، 13 رورس هاگتسد  راهچ  لیوحت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لوژام SFP IG و 12  ددع  سنسیال 48  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  تیاب  ارت  کسید 10  دراه  ددع  گنیروتینام 28  تنیالک  هاگتسد  ود  وی  یپ  یج 

وکسیس  SFP 10G لوژام

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هصقانم دانسا  تفایرد  هب  تبسن  هناخریبد  دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا - دیهش  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ
.دنیامن مادقا 

05131305243 :: 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

تتتت لباک   لباک لیوحت   لیوحت ربارب   ربارب ردرد     fatfat سکاب   سکاب وو   یترارح   یترارح وو   یرون   یرون لصفم   لصفم لماش   لماش یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 99

1515 ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ، ، POEPOE  تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   HP، 13HP، 13 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هارمه هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   تیاب   تیاب ارت   ارت   1010 کسید   کسید دراه   دراه ددع   ددع   2828 گنیروتینام   گنیروتینام تنیالک   تنیالک هاگتسد   هاگتسد ودود   ویوی   یپیپ   یجیج   ریوصت   ریوصت هدنزادرپ   هدنزادرپ هاگتسد   هاگتسد

وکسیس وکسیس   SFP 10GSFP 10G لوژام   لوژام ددع   ددع   1212 وو     SFP IGSFP IG لوژام   لوژام ددع   ددع   4848 سنسیال   سنسیال

1010
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یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

16-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071710 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا هب  مضنم  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  ار  تت  لباک  لیوحت  ربارب  رد   FAT سکاب یترارح و  یرون و  لصفم  لماش  یتارباخم  تازیهجت  عاونا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  شخب  ره  رد  هناگادج  هدرپس  اب  شخب  رد 3  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت هرامش  اب  ای  هعجارم و  تاکرادت  ینابیتشپ و  تیریدم  نامتخاس  یوضر  ناسارخ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم –   :: سردآ سردآ
دنیامن لصاح  سامت   38118513

38118513 :: نفلت :: https://kv.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

نادمه ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

hd.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071795 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هنگنز  رهش  ات  ریالم  یلم  هاگشناد  زا  یرون  ربیف  یشکلباک  یراذگ و  هلول  میمرت ،  ینزرایش ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2320601183  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دانسا تفایرد  لحم  مود ،  هقبط  نادمه ،  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  یلعوب  هاگمارآ  نادیم   :: 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

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 111 1

یرون یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول میمرت ،  ،  میمرت ینزرایش ،  ،  ینزرایش ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19  / :: 1401/گ یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/9/30  زا  زور   10  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071802 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ...و یرتم  دروکچپ 5  تروپ -  نیکرتشم 32  تراک  یواوه -  نیکرتشم  لباک   - CCUB تینوی -  فلش -   ) تازیهجت نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732240142 :: 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

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092416000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:30هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:30عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071907 :: هرازه هرازه :: 1401/10/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش  هنایار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

277,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,540,000,000 نیمضت :  غلبم 

18:30 تعاس : 1402/01/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   ، 7449184831 یتسپ :  دک  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6071597 یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادناهار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
هژورپ تیریدم  یریوصت  تراظن 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( ...و ...و یرتم   یرتم   55 دروکچپ   دروکچپ تروپ -  -  تروپ   3232 نیکرتشم   نیکرتشم تراک   تراک یواوه -  -  یواوه نیکرتشم   نیکرتشم لباک   لباک  -  - CCUBCCUB تینوی -  -  تینوی فلش -  -  فلش  ) ) تازیهجت تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

زاگ زاگ شیالاپ   شیالاپ تکرش   تکرش هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 41 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eye7585bf8awr?user=37505&ntc=6071802
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071802?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nx5ed8ejt6myv?user=37505&ntc=6071907
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071907?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رورس6071891 هاگتسدکی   ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP ، 13 رورس هاگتسد  راهچ 
 ، گنیروتینام تنیالک  هاگتسد  ود  وی ،  یپ  یج  ریوصت  هدنزادرپ  هاگتسد   15 ریوصت ، شزادرپ 

لوژام ددع   48 سنسیال ،  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  تیابارت ،  کسید 10  دراه  ددع   28
وکسیس  10GSFP لوژام ددع  1G SFP و 12 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/322 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 17هرامش  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاسات 17عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071560 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

) دابآ ضیف  ناتسجب -  ناتسجب و  دابانگ  روحم  یاهلپ  زا  یدادعت  ضیرعت  ینیچ و  راوید  اجرد ، ینتب  ظافح  یارجا  یزاس ، نمیا  -1401/31/322 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یسنوی فداصت  یاراد  ولام و  فداصترپ  هطقن 

لایر  دروارب 9/470/214/251  غلبم 

لایر نیمضت 473/510/713  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9173695636 یتسپ دک  مالسا -  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

ربامن 05133435888  8-05133412024 :: 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

روحم روحم یاهلپ   یاهلپ زازا   یدادعت   یدادعت ضیرعت   ضیرعت وو   ینیچ   ینیچ راوید   راوید اجرد ، ، اجرد ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یزاس ، ، یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1515
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نارهت هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3011 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 11  یرادرهش  هناگراهچ  یحاون  حطس  رد  رباعم  یسدنه  حالصا  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  یرادهگن  ریمعت و  هیهت   ، تایلمع یارجا  یحاون 1 و 3  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  یرادهگن  ریمعت و  هیهت   ، تایلمع یارجا 

یبهذم یلم و  یاهتبسانم  تهج  رداچ  سیپسا و  تسبراد  هراجا  یحاون 2 و 4  حطس 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتسر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیابیم  تیاغل 3  دراوم 1  صوصخ  رد  نایضاقتم  : یضاقتم طیار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد دنشاب و  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  تسیابیم  نینچمه  دنشاب و  نارهت  یرادرهش  رد  یراک  دازآ  تیفرظ  زین  و 

هناماس رد  تسیابیم  تیاغل 3  دراوم 1  یارب  ناگدننک  تکرش  مان  دنشاب و  هباشم  دادرارق  هنومن  کی  یراک  قباوس  یاراد  تسیابیم  نایضاقتم  دروم 4  صوصخ 
ناگدنهد هئارا  ربتعم  یکینورتکلا  تراک  یاراد  نارهت  یرادرهش  تسیز  طیحم  یرهش و  تامدخ  تنواعم  هناماس  رد  دروم 4  کیفارت و  لقن و  لمح و  تنواعم 

.دنشاب هتشاد  رارق  نارهت  یرادرهش  ناگدننک  نیمات  تمدخ و 

نامتخاس هقطنم 11  یرادرهش  نیوزق ،  ، نابایخ نیوزق   ، نادیم رد  عقاو  هقطنم 11  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
مود هقبط  هرامش 1 ،

84161202 :: نفلت :: http://business.tehran.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

دنهس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100565000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون حرط   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071796 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس یرادرهش  هطوبرم ی  تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/500/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   525/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنهس 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

سیپسا سیپسا تسبراد   تسبراد هراجا   هراجا -- یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت هیهت   هیهت  ، ، تایلمع تایلمع یارجا   یارجا  - - رباعم رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تبسانم تبسانم تهج   تهج رداچ   رداچ وو  

1616

هطوبرم  یی هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   یرهش   یرهش یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 41 ھحفص 13 
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بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091015000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071887 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش ینف و  تاصخشم  اب  ربارب  بانب  یرادرهش  یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ، لماش  تایلمع  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یمازلا  نارگ  هصقانم  یوس  زا  نآ  تیاعر  هک  دشابیم  یتسویپ  دانسا  رد  جردنم  تامدخ 

لایر هصقانم 35.000,000,000  غلبم 
یسمش هام  ارجا 3  نامز  تدم 

لایر   1.750.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب دزن  بانب  یرادرهش  هرامش 3100003221003  هدرپس  باسحب  یدقن  تروصب  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن زیراو  یلم 
یراذگراب هعلاطم و  دولناد و  هب  تبسن  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  هک  دشاب  یم  یتسویپ  دانسا  رد  زاین  دروم  تازیهجت  ینف  تاصخشم  هصقانم و  تاحیضوت  هیلک 

.دنیامن  مادقا  هناماس  رد  نآ  ددجم 
14:30 تعاس : 1401/11/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

041 سامت 37722010 -  نفلت  بانب  یرادرهش  هر - ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 115  04137722010 :: 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

یرادرهش یرادرهش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ هلاس   هلاس ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 41 ھحفص 14 
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دنهس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005650000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071909 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  دنهس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یاراد هک  ییاهتکرش  زا  یرهش  یاه  نیبرود  بصن  یرادیرخ و  هب  مادقا  رهش  حطس  یریوصت  تراظن  تهج  دراد  رظن  رد  دنهس  یرادرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دیامن  دنشاب  یم  اتفا  یکیزیف  تینما  یزاس  هدایپ  هزوح  رد  تیلاعف  هنورپ 

.دنشاب ) یم  ناریا  داتس  هناماس  رد  اتفا  یکیزیف  تینما  یزاس  هدایپ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  یراذگراب  هب  فظوم  ناگدننک  تکرش  ) 
10,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   525,000,000 نیمضت :  غلبم 

یدقن هجو  زیراو  تهج  زیربت  هاگشیالاپ  هار  هس  هبعش  رهش  کناب  دزن  یابش 750610000000000390100  هرامش  هب  باسح 100390100 هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
زا لبق  دیسر  ذخا  یرادرهش و  هناخریبد  هب  هناماس  رد  یراذگراب  زا  سپ  همانتنامض  لصا  هئارا  هب  فظوم  هاگدننک  تکرش  .دشاب (  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

دنشاب  یم  تاکاپ  ییاشگزاب 
14:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادا نامتخاس  یرادرهش -  نادیم  ود -  زاف  دنهس -  دیدج  رهش   ، 5331736357 یتسپ :  دک  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071960 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا )  ) دابآ دمحا  یجورخ  هطقن  یزاس  نمیا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( رهشمالسا  ) دابآ دمحا  یجورخ  هطقن  یزاس  نمیا  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,094,875,139 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/01/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگتسیا یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا 

:: 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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   یرهش   یرهش یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

(( رهشمالسا رهشمالسا  ) ) دابآ دابآ دمحا   دمحا یجورخ   یجورخ هطقن   هطقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 41 ھحفص 15 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

گنریت  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072070 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  ارجا 4  تدم  لایر -  دروارب 13.146.195.496  لخن -  یهوک  رابیوج -  روحم  ییانشور  متسیس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  تدم  لایر -  دروارب 22.165.221.013  زاف 2 -  ناتسا  یاههار  ییانشور  متسیس  یرادهگن 

لایر  دروارب 11.807.596.753  لوا -  دیدجت  ینتب -  ظافح  اب  ایرد  یراس -  روحم  لیردراگ  ضیوعت 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  هام  ارجا 7  تدم  - 

هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  ورین و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  یربارت و  هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

لایر  نیمضت 797.188.669 
لایر   1.108.261.051

..و لایر   590.379.838

یگدیسر نامیپ و  هرادا  یرادناتسا  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس   :: سردآ سردآ

01133326002 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/9/29  تعاس 00:01  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 23:59

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کباب رهش  هاگشزرو  ددرت  تیگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ ضیوعت   ضیوعت ییانشور -  -  ییانشور متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ییانشور -  -  ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2 12 1

هاگشزرو هاگشزرو ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 41 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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

تازیهجت6071597 یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادناهار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
هژورپ تیریدم  یریوصت  تراظن 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم ی6071796 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش6071887 یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 12)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6071909 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  یطابترا  هکبش  ویسپ  تازیهجت  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

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت 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 41 ھحفص 17 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ -  ناتسا  یرونربیف  یاهریسم  یراکرپ  یدنب و  نویباگ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002062 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  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

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

gi.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  زاف 8  یاه   BTS هدنامیقاب 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

ناتسا ناتسا یرونربیف   یرونربیف یاهریسم   یاهریسم یراکرپ   یراکرپ وو   یدنب   یدنب نویباگ   نویباگ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2424

ناتسا ناتسا حطس   حطس   88 زاف   زاف یاه   یاه   BTSBTS هدنامیقاب   هدنامیقاب یارجا   یارجا 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 41 ھحفص 18 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/011367072 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روار  ، نامرک  ، نانبهوک  ) عباوتو اهناتسرهش  لباک  هکبش  یبارخ  عفرو  یزاسونو  یزاسزاب  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1353787 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/10/05عبنم خیرات 1401/09/30 زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داباربنع ناتسرهش  FTTH ویسیپ 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

عباوتو عباوتو اهناتسرهش   اهناتسرهش لباک   لباک هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفرو   عفرو یزاسونو   یزاسونو یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 2626

ناتسرهش ناتسرهش FTTHFTTH  ویسیپ ویسیپ یارجا   یارجا 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 41 ھحفص 19 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1419322 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/10/05عبنم خیرات 1401/09/30 زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس ناتسرهش  FTTH هکبش هعسوت  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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000769 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنرتنیا نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش FTTHFTTH  هکبش هکبش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2828

یتنرتنیا یتنرتنیا نویزیولت   نویزیولت عماج   عماج تامدخ   تامدخ هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ هناسر   هناسر یزادنا   یزادنا هار   هار 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 41 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b88bn2m4ywv4w?user=37505&ntc=6071863
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071863?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5w82b3b4r6qt4?user=37505&ntc=6071897
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071897?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1384734 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم اتعبنم  1401/9/30 زا  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ  ای  الاک  حرش 

ددع دادعت 1  یتروپ -  رودتوا 240  یرون  یروفاک  کار 
ددع  دادعت 7   - ASPB تراک

ددع دادعت 1  هیاپ 21 -  لیتسا  مبرف 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1384734 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف تساوخرد  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 دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یجوز   یجوز   1616 لانیمرت   لانیمرت وو   لباکو   لباکو   2 12 1 هیاپ   هیاپ لیتسا   لیتسا میرف   میرف ددع   ددع دادعت  77   دادعت  -  - ASPBASPB  تراک تراک ددع   ددع یتروپ -  -  یتروپ   240240 رودتوا   رودتوا یرون   یرون یوفاک   یوفاک کار   کار ناونع : : ناونع
...و ...و تینوی   تینوی وو   شیامزآ   شیامزآ دنب   دنب وو   لانیمرت   لانیمرت یچیق   یچیق

3030

نژویف نژویف تساوخرد   تساوخرد 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 41 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rmxalgz8sje22?user=37505&ntc=6071940
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071940?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zaqa7pvtgk93r?user=37505&ntc=6071998
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071998?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نایجارخ ) ماد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000324 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 63 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دابا نسح  ) ماد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000325 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 63 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نایجارخ نایجارخ )) ماد ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3232

(( دابا دابا نسح   نسح )) ماد ماد نیبرود   نیبرود 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 41 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d4blcrpdz9xuv?user=37505&ntc=6071684
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071684?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w6qmnpf4rrv4c?user=37505&ntc=6071689
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بصن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000328 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 972 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6071671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرودو   نیبرودو یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس لیاسو   لیاسو مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ 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 41 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r57r6whc5qxb2?user=37505&ntc=6071668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071668?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000237 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSC-2012 لدم یراوید  کر  ینیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   HDD 2TB 35 لدم  GB 6 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: 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

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

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

زا 41 ھحفص 24 
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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 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نوتسیب یتعنص  ) ماد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000323 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 63 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زولق ) ماد نیبرود  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000326 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 63 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نوتسیب نوتسیب یتعنص   یتعنص )) ماد ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636

(( زولق زولق )) ماد ماد نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3737
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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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکدی ) تلوب ماد و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000327 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکدی یکدی )) تلوب تلوب وو   ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تهج  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ...و ) همیب   ) ینوناق تاروسک  ریاس 

1101001276000079 زاین :  هرامش 
راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ههام دادرارق 12  12 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  نایتمه  یاقآ  یلخاد 176  هرامش 01538323330  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

دشابیم یمازلا  نژیووج  یاه  نیبرود   framware یناسر زور  هب  ییاناوت  نژیووج و  رازفا  مرن  سنسیال  نتشاد 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: 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

ینوناق ینوناق تاروسک   تاروسک ریاس   ریاس راهبلگ   راهبلگ دیدج   دیدج رهش   رهش نارمع   نارمع تکرش   تکرش هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تهج   تهج یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   ...و ) ) ...و همیب   همیب ))

3939
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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 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نامارف ) ماد نیبرود  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000322 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 63 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روما هرادا  لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ و  مالعتسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق بعش 

1101001064000077 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیوزق بعش  روما  هرادا  لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ و  مالعتسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: 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

(( نامارف نامارف )) ماد ماد نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4040

بعش بعش روما   روما هرادا   هرادا لحم   لحم برد   برد لیوحت   لیوحت وو   کناب   کناب ناسانشراک   ناسانشراک دات   دات دروم   دروم وو   یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نیوزق نیوزق

4141
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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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6071684( نایجارخ ) ماد هحفص 21)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6071689( دابا نسح  ) ماد هحفص 21)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6071671 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تارادا6071938 یارب  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 6)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ6071983 سردا  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  هژورپ  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6072014 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

هاگشزرو6071771 ددرت  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا 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 " ) " ) 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  44   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

قیرح6071906 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 6)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تارادا6071938 یارب  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 6)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ6071983 سردا  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  هژورپ  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6072014 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) 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 دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

نیبرود6071668 بصن  هحفص 23)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6071671 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6071674( نوتسیب یتعنص  ) ماد هحفص 23)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6071684( نایجارخ ) ماد هحفص 21)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6071689( دابا نسح  ) ماد هحفص 21)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6071690( زولق ) ماد نیبرود  هحفص 23)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6071691( یکدی ) تلوب ماد و  هحفص 23)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارمع6071692 تکرش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تهج  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  ریمعت و 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ...و ) همیب   ) ینوناق تاروسک  ریاس  راهبلگ  دیدج  رهش 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6071697( نامارف ) ماد نیبرود  هحفص 23)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم ی6071796 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6071909 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کناب و6072020 ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ و  مالعتسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ 
نیوزق بعش  روما  هرادا  لحم  برد  لیوحت 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هامهرامش ید  یاهخروم 04 و 05  یلا 16:30   8:00  - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401

ون تراشب   :: عبنم تعاس 16:30عبنم  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف یبونج  سراپ  یزاگ  نادیم  هعسوت  حرط   - 1147*2 یاهدحاو ناتوب  ناپورپ و  یزاس  هریخذ  تارداص و  دحاو  یاهروسرپمک  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
14

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 2 لامش - یرکاب  هارگرزب  برغ ، میکح  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

021-48065132 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالف یژرنا  تسدارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6071712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NGL3200 هژورپ هب  طوبرم  زاین  دروم   EMC STORAGE یزاس هریخذ  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش  مان  هب  دک 1803380  نازمره  هبعش  تراجت  کناب  دزن  باسح 360005240  هرامش  هب  لایر   4/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  هنیزه 

هقبط 1 دیحوت  نامتخاس  کالپ ،  باتفآ  هچوک  قفش  نابایخ  نامداد  راولب  داژن  کاپ  راولب  تعنص   ، نادیم نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Tenderaffairs @fefalat.comسکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6072083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدحاو یاهدحاو ناتوب   ناتوب وو   ناپورپ   ناپورپ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   تارداص   تارداص دحاو   دحاو یاهروسرپمک   یاهروسرپمک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

EMC STORAGEEMC STORAGE  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343

رواپ رواپ رژراش   رژراش هدنزادرپ -  -  هدنزادرپ نفنف   هارمه -  -  هارمه هنایار   هنایار یایا -  -  هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک سکف -  -  سکف وو   رنکسا   رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
 ..  .. وو کناب   کناب
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رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000394 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک   ACTIDATA هدنزاس عجرم   ACTIDATA یتراجت مان   actiRAID 1600 SAS-SAS لدم  RAID Subsystems زاس هریخذ  الاک :  مان 
ناریا تعنص  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GO-W20SD لدم  24x تعرس یکشم  گنر  اتاس  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
ماس طابترا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   PD20 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ماس طابترا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   A14HM لدم دراه  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم   INTEL CPU 115X یتراجت مان  هنایار   CPU هدننک کنخ  لتنیا 1151  هدنزادرپ  نف  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
ماس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   mAh 20000 تیفرظ  P20000D GRAY لدم کناب  رواپ  رژراش  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح تسویپ 09112328405 تسیل  قبطروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

یاهدحاو6071571 ناتوب  ناپورپ و  یزاس  هریخذ  تارداص و  دحاو  یاهروسرپمک  یکدی  تاعطق  هحفص 31)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ
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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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6071712EMC STORAGE یزاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 31)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6072083 یا -  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  سکف -  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد 
 .. کناب و رواپ  رژراش  هدنزادرپ -  نف  هارمه - 

هحفص 31) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

کی6071708 ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP، 13 رورس هاگتسد  راهچ  لیوحت  هیهت و 
تنیالک هاگتسد  ود  وی  یپ  یج  ریوصت  هدنزادرپ  هاگتسد  ریوصت 15  شزادرپ  رورس  هاگتسد 

سنسیال 48 هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  تیاب  ارت  کسید 10  دراه  ددع  گنیروتینام 28 
وکسیس  SFP 10G لوژام ددع  لوژام SFP IG و 12  ددع 

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6071891 هاگتسدکی   ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP ، 13 رورس هاگتسد  راهچ 
 ، گنیروتینام تنیالک  هاگتسد  ود  وی ،  یپ  یج  ریوصت  هدنزادرپ  هاگتسد   15 ریوصت ، شزادرپ 

لوژام ددع   48 سنسیال ،  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  تیابارت ،  کسید 10  دراه  ددع   28
وکسیس  10GSFP لوژام ددع  1G SFP و 12 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092447000216 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071973 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس  هارمه  هب  زاگ  رتیمسنارت  دیرخ   RND-0118027-MH هرامش یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  هر  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روسنس  هارمهب  زاگ  رتیمسنارت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
98,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,925,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هیهت  هصقانم  دانسا  هحفص 34  تمرف  هحفص 33 و  طیارش  اب  قباطم  تسیاب  یم  همانتنامض  هئارا  تروص  رد  نیمضت :  تاحیضوت 

15:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   ، 3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

روسنس6071973 هارمه  هب  زاگ  رتیمسنارت  هحفص 35)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسنس روسنس هارمه   هارمه هبهب   زاگ   زاگ رتیمسنارت   رتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا  nautilus ناشن :  نغور ,  / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14012963 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم فذح  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  اتید  چیوس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
26205036 دشاب

1101001017000654 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدیا نف و  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   BROCADE هدنزاس عجرم   BROCADE یتراجت مان   DS-6510R-B لدم  SAN هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
زیراک

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شبن یسودرف  نابایخ  الاک  هنومن  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه اب  نکسم  کناب  نامتخاس  ییاخس  گنهرس 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نغور نغور // اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4646

اتید اتید چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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(( یهگآ یهگآ   00 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

نغور6071530 / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  هحفص 35)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ6071671 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کی6071708 ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP، 13 رورس هاگتسد  راهچ  لیوحت  هیهت و 
تنیالک هاگتسد  ود  وی  یپ  یج  ریوصت  هدنزادرپ  هاگتسد  ریوصت 15  شزادرپ  رورس  هاگتسد 

سنسیال 48 هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  تیاب  ارت  کسید 10  دراه  ددع  گنیروتینام 28 
وکسیس  SFP 10G لوژام ددع  لوژام SFP IG و 12  ددع 

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6071891 هاگتسدکی   ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP ، 13 رورس هاگتسد  راهچ 
 ، گنیروتینام تنیالک  هاگتسد  ود  وی ،  یپ  یج  ریوصت  هدنزادرپ  هاگتسد   15 ریوصت ، شزادرپ 

لوژام ددع   48 سنسیال ،  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  تیابارت ،  کسید 10  دراه  ددع   28
وکسیس  10GSFP لوژام ددع  1G SFP و 12 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اتید6072061 چیوس  هاگتسد  هحفص 35)دیرخ 2  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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درالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ص ش/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072054 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14:30   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم رهش  یمالسا  یاروش  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هام ماجنا 3  تدم  لایر -   100/185/343/866 دروآرب :

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  دیسر  یکناب -  همانتنامض  لایر   509/268/000 نیمضت : 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  مرکا  لوسر  راولب  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  ییاشگزاب :

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

نامتخاس6072054 یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هحفص 37)هار  توص  ( توص

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

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4848
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موف بآ و  باترپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000425 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یجنرب  لزان  عون  چنیا /  هب 5  لیدبت 4  هارمه  هب  موف /  بآ و  باترپ  روتینام  - 

.ددرگ جرد  دحاو  دادعت  ساسا  رب  تمیق 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یتناراگ و  تدم  لیوحت و  نامز  .تسیمازلا  تیش  اتید  هشقن و  هارمه  هب  ینف  داهنشیپ  هئارا  هدنشورف /  هدهع  هب  تست و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  شورف  زا  سپ 

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موف موف وو   بآبآ   باترپ   باترپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4949
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   INTERNAL HARD DISK 1 TERABYTE/ HP LASER PRINTER MFP/ MONITIR 24 INCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب 

1101096783000496 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایوپ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1TB 7.2K rpm 3.5inch FC Server hard disk drive لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
روپاگنس هدنزاس  روشک  نارهت  شزادرپ 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LASER JET PRINTER 1214NFH لدم یرزیل  راگنرود  یپک و  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
HP COMPANY هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

گنوسماس  BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   INTERNAL HARD DISK 1 TERABYTE/ HP LASER PRINTER MFP/ MONITIR 24 INCH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف 

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

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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

کی6071708 ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP، 13 رورس هاگتسد  راهچ  لیوحت  هیهت و 
تنیالک هاگتسد  ود  وی  یپ  یج  ریوصت  هدنزادرپ  هاگتسد  ریوصت 15  شزادرپ  رورس  هاگتسد 

سنسیال 48 هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  تیاب  ارت  کسید 10  دراه  ددع  گنیروتینام 28 
وکسیس  SFP 10G لوژام ددع  لوژام SFP IG و 12  ددع 

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

موف6071803 بآ و  باترپ  هحفص 38)روتینام  روتینام  ( روتینام

یمیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   INTERNAL HARD DISK 1  TERABYTE/ HP LASER PRINTER MFP/ MONITIR 24 INCHINTERNAL HARD DISK 1  TERABYTE/ HP LASER PRINTER MFP/ MONITIR 24 INCH ناونع : : ناونع
.دینک .دینک هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   افطل   افطل دشاب   دشاب

5050
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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   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

رورس6071891 هاگتسدکی   ، POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هاگتسد   HP ، 13 رورس هاگتسد  راهچ 
 ، گنیروتینام تنیالک  هاگتسد  ود  وی ،  یپ  یج  ریوصت  هدنزادرپ  هاگتسد   15 ریوصت ، شزادرپ 

لوژام ددع   48 سنسیال ،  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  تیابارت ،  کسید 10  دراه  ددع   28
وکسیس  10GSFP لوژام ددع  1G SFP و 12 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6072034INTERNAL HARD DISK 1 TERABYTE/ HP LASER PRINTER MFP/
.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   MONITIR 24 INCH

هحفص 38) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینابیتشپ6071590 هدنرادهگن و  هیاپ  باق و  بصن  تخاس و  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هاگتسد  دیرخ 
نم یدنورهش  تراک  ژراش  راکدوخ  هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6071597 یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادناهار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
هژورپ تیریدم  یریوصت  تراظن 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نارمع6071692 تکرش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تهج  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  ریمعت و 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ...و ) همیب   ) ینوناق تاروسک  ریاس  راهبلگ  دیدج  رهش 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6071887 یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 12)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6071909 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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