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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 یدید   هبنش  1717   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1919))

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

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

زا 38 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( 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  • 24

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( 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 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

زا 38 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( 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 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 38 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناردنزام و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001224000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 19   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15:45  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117512 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 8:30   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

network management system .یرون ربیف   NMS یرازفا مرن  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر تشه  دصکی و  رازه  داتشه  دصناپ و  نویلیم و  تفه  داتشه و  دصهن و  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: -www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون 

1401/10/17 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هسزور  تعاس 15:00  هناماس  زا   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم خرومعبنم هبنش  جنپ  زور  تعاس 15:00   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  یارب  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نیمأت و لک  هرادا  مشش  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ 

:: 35911530 و 35911464 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

network  management systemnetwork  management system .یرون .یرون ربیف   ربیف   NMSNMS یرازفا   یرازفا مرن   مرن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   450450 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

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

2001001036000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس  تدم 2  یارب  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ – نیمأت و  لک 

:: 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

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

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1089 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تلهمعبنم یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتسا تفایرد 

6118026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا  هاگشیالاپ  ناربراک  ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هصقانم 91/364/630/671  یدروآرب  غلبم 

لایر راک 4/568/232/000  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 23402 نیمضت  همان  نآ  قفو  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  عون 

.دشاب یم  ناریزو  تایه  خروم 94/09/22   1/550659

اه نامیپ  روما  لوا -  هاگشیالاپ  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش   - رهشوب ناتسا   :: سردآ سردآ

:: 4579 و 4994 و99 46 و 07731314182 نفلت :: WWW.SPGC.IR WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   450450 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

ناربراک ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ICTICT یاه   یاه هکبش   هکبش وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001001024000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118038 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوپ  فیک  شیاپ  عماج  هناماس  چیوس و  لوپ ،  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز   ، یزاس یموب  ، رارقتسا  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  کناب  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا لوپ  فیک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
15:00 تعاس : 1402/02/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  کالپ 247 ،  ابمومول ،  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،   ، 1445994316 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاشرافس هریاد  یناگرزاب ،  تنواعم  ییارجا ،  تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ،  هقبط  یزرواشک ،  کناب 

84895468

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-9900694 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یفیک یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم 

حبص هراتس   :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح زاگ و  مالعا  یاه  متسیس  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ -  نابایخ  جروت -  نابایخ  سردم -  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو -  نابایخ  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوپ لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک تخاس   تخاس ریز   ریز دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح وو   زاگ   زاگ مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 66

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

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

2001091688000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسیان کرهش  زکرم 4  تاسیسات  یرادا و  نامتخاس  یشزرو ،  الاک ،  رابنا  یاه  هلوس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جدننس 

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

6616894581 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005443000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117933 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینامیلس  مساق  رادرس  دیهش  ناتسرامیب  قیرح  زا  یریگشیپ  متسیس  یارجاو  تازیهجتو  حلاصم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تیحالص یاراد  تکرش  طسوت  ، ینامیلس مساق  رادرس  دیهش  ناتسرامیب  قیرح  زا  یریگشیپ  متسیس  یارجاو  تازیهجتو  حلاصم  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.تاسیساتو هیبآ 

لایر   3,680,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هصقانمرد  تکرش  نیمضت  مامضنا  هب  یلام 1400 لاس  هدش  یسرباسح  یلام  باسح  تروص  هئارا  نتشاد و  هصقانم  رد  تکرش  تهج  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  ناجنز  ناتسا  نامرد  تیردم  یلام  روما  دات  دروم  یتسیاب  همان  تنامض  نتم  ، دشاب یم 
11:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.ناجنز یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  یجدیه  میکح  نامتخاس  ارسشناد   ، 4515613589 یتسپ :  دک  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

الاک الاک رابنا   رابنا یاه   یاه هلوس   هلوس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

قیرح قیرح زازا   یریگشیپ   یریگشیپ متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو تازیهجتو   تازیهجتو حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005443000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117938 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناجنز  نیسح  ماما  ناتسرامیب  قیرح  زا  یریگشیپ  متسیس  یارجاو  تازیهجتو  حلاصم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

.تاسیساتو هینبآ  تیحالص  یاراد  تکرش  طسوت  ، قیرح زا  یریگشیپ  متسیس  یارجاو  تازیهجتو  حلاصم  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,735,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  مامضنا  هب  یلام 1400 لاس  هدش  یسرباسح  یلام  باسح  تروص  هئارا  نتشاد و  هصقانمرد  تکرش  تهج  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  ناجنز  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  یلام  روما  دات  دروم  دیاب  همان  تنامض  نتم  ، دشاب یم 
11:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.ناجنز یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  یجدیه  میکح  نامتخاس  ارسشناد   ، 4515613589 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم 4  تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/4م/2 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکنرت لایرتم  نیمات  هارمه  هب  سدق  رهش  یادهش  تارباخم  زکرم  ینادیم  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Te.tciirنفلت 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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح زازا   یریگشیپ   یریگشیپ متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم ینادیم   ینادیم هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 38 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bs6jv42dvzqzr?user=37505&ntc=6117938
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117938?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ytpxf99m2epj5?user=37505&ntc=6117990
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117990?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

رهش دنمشوه  دربهار  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشود زور  خروم 1401/10/26  یرادا  تقو  رخآ  ات 

داصتقا یایند   :: عبنم تیاغلعبنم یهگآ  رشن  خیرات  زا  دانسا  هئارا  تلهم   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش هس  زور  یرادا 1401/10/27  تقو  رخآ 

6118009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش زا  دشابیم  هصقانم  دانسا  تسویپ  رد  هک  ینف  تاصخشم  اب  جیروتسا ) زاس  هریخذ  رورس - )  ) یشزادرپ عبانم  نیمأت  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  طیارش  دجاو  یقوقح 

هرامش باسح  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونع  هب  لایر  غلبم 4/000/000/000  هب  یزیراو  شیف  لصا  ای  کچ  هئارا  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهش دنمشوه  دربهار  تکرش  مان  هب  یزکرم  لقتسم  هبعش  رهش  کناب   700799561843

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

نیمأت و دحاو  لوا ، هقبط  رهش  کناب  هرامش 2  یزکرم  لقتسم  نامتخاس  قباس ) ورسخ   ) این یناقهد  نابایخ  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
کرادت

، لوا هقبط  رهش ، کناب  هرامش 2  یزکرم  لقتسم  نامتخاس  قباس ،) ورسخ   ) این یناقهد  نابایخ  شبن  ینرق ، دبهپس  نابایخ  نارهت ، : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم 
کرادت نیمأت و  دحاو 

1126 یلخاد 1106 -   021-88381785 :: 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

کینورتکلا6117555 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  هحفص 13)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناربراک6118026 ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 5)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جیروتسا جیروتسا زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس -  -  رورس یشزادرپ   یشزادرپ عبانم   عبانم نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 38 ھحفص 10 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نایناریا رصع   :: عبنم تعاس 8/05عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CMF هطوحم تلافسآ  ناریگناخ و  هقطنم  یاههار  تلافسآ  میمرت  یشک و  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 13/161/280/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  لقادح 5

 . کالپ 18  6  ، مایپ شین  مایپ  نابایخ  داشرا ،  راولب  مایخ ،  راولب  دهشم ،  قرش -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

53135589-319-05137047318 :: 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

رقنس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005255000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 09:00هرامش ات  تیاغل 1401/10/15  خیرات 1401/10/07  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم خیرات 1401/10/25عبنم تعاس 09:00  ات   - : 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117536 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    1401/10/25  - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ ینتب و  حوطس  ییزج  ود  گنر  اب  رباعم  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  11/946/480/000 دروارب :

لایر  597/324/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمحا هدازماما  بنج  یسراف  ناملس  راولب  رقنس -   :: سردآ سردآ

:33999818 و مان تبث  رتفد  :: 08348422033 و:021-41914  نفلت نفلت
33191893

www.setadiran.ir :: 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

هار هار تلافسآ   تلافسآ میمرت   میمرت وو   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1212

تلافسآ تلافسآ وو   ینتب   ینتب حوطس   حوطس ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 38 ھحفص 11 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117903 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوکسم  قطانم  هار و  هیشاح  سرادم  ریذپبیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاسنمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینوکسم  قطانم  هار و  هیشاح  سرادم  ریذپبیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاسنمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,372,605,054 یلام :  دروآرب 

لایر   818,630,253 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: 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

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117911 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامرک  بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,262,859,376 یلام :  دروآرب 

لایر   2,013,142,969 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: 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

هار هار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ینوکسم ینوکسم قطانم   قطانم وو  

1414

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح اههار   اههار حطس   حطس ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 38 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117925 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  زافزیخ  هثداح  طاقن  عفر  یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ود  زافزیخ  هثداح  طاقن  عفر  یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
73,358,899,686 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,668,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  ود  زاف  یگدنزاس  داهج  نابایخ   ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تدم 10عبنم هب  دانسا  تفایرد  تلهم  زور  نیرخا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یراک زور 

6117968 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  رهش  حطس  رد  ریسم  یامنهار  یکیفارت  یاهولبات  بصن  نویسادنوف و  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  91/629/537/540 دروارب : 

لایر   4/582/477/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   6 راک :  ماجنا  تدم 

هینبا هبتر 5  لقادح 

زاوها یرادرهش  یللملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 1616

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   نویسادنوف   نویسادنوف ثادحا   ثادحا 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 :
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  6/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: 34496274 و 041-34448095 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

041-34447089 :: 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

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

829/01/829 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 12عبنم  1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117812 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  ییادز  من  هطوحم  هعسوت  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناریا زاگ  یلم  تکرش  تسارح  ای  تفن  ترازو  تسارح  هرادا  زا  یتسارح  تیحالص  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنلب دیب  زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار -  ناهبهب -  هداج  رتمولیک 33  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   چوس   چوس ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

هاگشیالاپ هاگشیالاپ ییادز   ییادز منمن   هطوحم   هطوحم هعسوت   هعسوت کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

103-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ip fixed box 5m pixel نیبرود هاگتسد  دیرخ 500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 13.600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دات  تیلاعف و  زوجم  یاراد 

:: سردآ سردآ

34496274  - 04134448095 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  سنیسال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000967 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  سنسیال  تساوخرد ،  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ip fixed box 5m pixelip fixed box 5m pixel نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

axxonnextaxxonnext رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج سنیسال   سنیسال ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  نالیگ  قدنف  راک  بسک و  هشوخ  تیاسبو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000200 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناتسا  یموب  رواشم 

.ددرگ یم  ماجنا  تکرش  سانشراک  دات  زاین و  نیمات  زا  سپ  یراکزور  رثکادح 20  هجو ، تخادرپ 

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

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قدنف قدنف راک   راک وو   بسک   بسک هشوخ   هشوخ تیاسبو   تیاسبو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب نامرک  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم و  یاهژارفرپ  یرزیل و  رگپاچ  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ میامض  ساسا 

1101004766000076 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد 657 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ میامض  ساسا  رب  نامرک  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم و  یاهژارفرپ  یرزیل و  رگپاچ  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09131975185  اب  زاین  تروصرد  تسیمازلا  اه  تسویپ  لیمکت 

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع 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 :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001421 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ای  دشاب  یروهمج  تسایر  یاتفا  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات  تکرش  .دوش  هدناسر  یضاقتم  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .دیامن  هئارا  الاک  دات  همان  قوف  همانیهاوگ  هدنراد  یاه  تکرش 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2424

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  یرهطم  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  قیرح  مالعا  افطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091166000020 زاین :  هرامش 

یرهطم دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

یکچ 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  یاه  رهش  حطس  رد  داد  رارق  نیا  دوش  هعجارم  اه  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316865713 یتسپ :  دک  یدازآ ،  لته  بنج  لباز  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53225400-061 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یمازلا  هژورپ  لحمزا  دیدزاب  )

1201001022000296 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   افطا   افطا وو   یتاسیسات   یتاسیسات وو   ینامتخاس   ینامتخاس یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

(( دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هژورپ   هژورپ لحمزا   لحمزا دیدزاب   دیدزاب )) ناردنزام   ناردنزام ناتسارسلباب   ناتسارسلباب زکرم   زکرم ینف   ینف نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگنسوس ینامرد  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  مالعتسا   . ینوکسمو زکرم  قرب  یاهولبات  یزاسهب  قیرح - ءافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  یرازگراب  یتسویپ  کرادمرد  ، دادرارق

1101091740000033 زاین :  هرامش 
درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیاریغرد  ددرگ - یرازگراب  اددجم  تکرشرهم  هبروهمم  هدننک  تکرش  تادنتسمو  کرادم  هیلک  اب  هارمه  تمیقزیلاناو  مالعتساودادرارق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتایبع 09169072490  . دشدهاوخن هدادرثا  بیترت 

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: 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

زکرم زکرم قرب   قرب یاهولبات   یاهولبات یزاسهب   یزاسهب قیرح - - قیرح ءافطاو   ءافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا سنسیال  یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لاعف  دیاب   PLR

1101004299000043 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco WS-C3750X-24T-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رابنا  لیوحت  لحم 
.دشاب یم  نایحلاص  سدنهم  بانج  ینف 03132657944  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLRPLR تروص   تروص هبهب   هکهک   ( ( EssentialsEssentials )) لایشنسا لایشنسا سنسیال   سنسیال یاراد   یاراد هباشم   هباشم ایای   وو     Cisco 9200 l-24t-4g-eCisco 9200 l-24t-4g-e هکبش   هکبش چوس   چوس ددع   ددع   66 درخ   درخ ناونع : : ناونع
دوش دوش لاعف   لاعف دیاب   دیاب

2828

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

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

زا 38 ھحفص 21 
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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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم لحم  رد  لیوحت  ههام  هیوست 2 تاصخشم  قبط  تراپ  ربون  یرتم  کی  یکیتسالپ  هدننک  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000244 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   100x15x17 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکیفارت  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 

ناهاپس
ددع 200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دیرادن  هدش  هتساوخ  طیارش  اب  سانجا  هیهت  ییاناوت  هجنانچ  - دیهدن تمیق  رگید  یاه  دنرب  هب  افطل   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تراپ  ربون  عون  زا  هدش  هتساوخ  سنج   - دش دهاوخن  هداد  تدوع  دشابن  تاصخشم  قبط  هدنرب  صخش  سانجا  هجنانچو   - دامرفن تکرش  مالعتسا 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دشابیم دشابیم لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت ههام   ههام 22 هیوست   هیوست تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تراپ   تراپ ربون   ربون یرتم   یرتم کیکی   یکیتسالپ   یکیتسالپ هدننک   هدننک ادج   ادج ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 38 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000226 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   OD-VPI325-35MLPVS لدم  POE تیلباق اب  WDR 128 db اب زیاروتوم  زنل  لسکیپ  اگم  هس  هکبش  تحت  لادنو  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VPI326-36P لدم  POE تیلباق اب   WDR 128 db اب لسکیپاگم  هس  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-NP3336 لدم هلاناک  هکبش 36  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6117647 مالعا  افطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 18)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتسویپ یتسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 38 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1205 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهدزاود  هاگشیالاپ  تسارح  ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 149/604/582/107  غلبم 

لایر نیمضت 7/481/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادا  نامتخاس  مهدزاود  هاگشیالاپ  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

2-07732317063 :: نفلت :: Www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

تسارح6117862 ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  هحفص 13)ثادحا  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسارح تسارح وو   ینمیا   ینمیا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 38 ھحفص 24 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117642 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
32,856,682,230 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کارا  ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14:00  ات  هبنش 1401/10/17  زور  تعاس 14:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 7  هب  خروم 1401/10/24  هبنش 

دیلوت رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117820 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ود زاف  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا 

یهاوگ همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  دروآرب  غلبم  نیمضت 5 % غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قیرط زا  لحارم  هیلک  .دوب  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هصقانم 1 و 2 -  تهج  هیاپ 5  لقادح  اب  هینبا  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

یداصتقا یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
کارا یرادرهش  یتشهب  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  رتشیب :  تاعالطا  بسک 

3-08633136091 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6117551 زاگ و  مالعا  یاه  متسیس  هحفص 7)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یراجت یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

ودود زاف   زاف زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یراجت -  -  یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

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

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

یراجت6117642 عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هحفص 7)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6117647 مالعا  افطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 18)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

الاک6117655 رابنا  یاه  هلوس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  هحفص 7)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هژورپ6117716 لحمزا  دیدزاب  ناردنزام ( ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ 
( دشاب یم  یمازلا 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زکرم6117791 قرب  یاهولبات  یزاسهب  قیرح - ءافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 18)بصنودیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عفر6117820 یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا  یراجت -  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و 
ود زاف  زیخ  هثداح  طاقن 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6117933 زا  یریگشیپ  متسیس  یارجاو  تازیهجتو  حلاصم  هحفص 7)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6117938 قیرح  زا  یریگشیپ  متسیس  یارجا  تازیهجت و  حلاصم و  هحفص 7)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6117555 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  هحفص 13)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشیالاپ6117812 ییادز  من  هطوحم  هعسوت  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 38 ھحفص 26 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002434 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 565 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6117844 تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود 
یتسویپ لیاف 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

6117900ip fixed box 5m pixel نیبرود هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6117928 دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

جیروتسا6118009 زاس  هریخذ  رورس -  یشزادرپ  عبانم  هحفص 9)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   تساوخرد   تساوخرد  - - یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تازیهجتو تازیهجتو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3434

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

جیروتسا6118009 زاس  هریخذ  رورس -  یشزادرپ  عبانم  هحفص 9)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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 روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000286 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهرون هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL هدنزاس عجرم   PHOX لدم یهاگشیامزآ  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   PHOX لدم رزیالانآ  هاگتسد  هعطق  پمپ  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان   ml 10 یددع لایو 1  یمیشویب  هاگشیامزآ   PHOX وشتسش لولحم  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   PLUS M نوخ زاگ  روزیلانآ  نویساربیلاک  لولحم  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهرون هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  زاگ  دالب  هاگتسد  دربراک  لدم 35286  وا 2  یس  یپ  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب قباطم  روتکاف  اب  هناماس  - ههام تخادرپ 3  یزردوگ 09124168480- - هاگشیامزا دات  - لحم رد  لیوحت  - زور یگدنیامن  همانو  دمیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

یهاگشیامزآ6117643 نوخ  زاگ  روزیلانآ  هحفص 29)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نوخ   نوخ زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3535
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  زاساوه  جیکپ  هب  طوبرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005584 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CHAMPION هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CHAMPION یتراجت مان   R70 A یتعنص اوه  روسرپمک  یا  هشیش  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
رتسگ دنورا  کاپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

یشیورد سابع  هدننک  هضرع  عجرم   Dongfeng T375 نویماک روتوم  هناورپ  همست  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 360 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.83 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.86 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رتسگ هنوم  هدننک  هضرع  عجرم   LONG TERM یتراجت مان   BITZER لدم یتعنص  هناخدرس  نغور  هدننکادج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یلونرب هدننک  هضرع  عجرم   SUPCO یتراجت مان  زاساوه  هاگتسد  دربراک   in 5/8 سالگ تیاس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

لزان ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   KIRLOSKAR PNEUMATIC CO LTD هدنزاس عجرم   KCX6 لدم ینوتسیپ  روسرپمک  هعطق  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  یهاوگ  هئارا.دشابیم  اضاقت 0110534  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاساوه زاساوه جیکپ   جیکپ هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636
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چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا حرش  قباطم   EARTH SWITCH- چیئوس ترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000507 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دعر  ناکین  هعسوت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ریگ  هقعاص  نیمز  لاصتا  متسیس   TL-ES2 ترا چوس  الاک :  مان 

دعر ناکین  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا دانسا حرش   حرش قباطم   قباطم   EARTH SWITCHEARTH SWITCH-- چیئوس چیئوس ترا   ترا ناونع : : ناونع 3737

switchswitch ناونع : : ناونع 3838
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132303  اب  قباطم  switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008179 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   PLATE CONTACTOR یتراجت مان   TRK8626822000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  روتکاتنک  لاصتا  هعطق  هحفص  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-PH-PG یتراجت مان   DTR00257230DT ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 7  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  - CONTACTOR -C-MVT-MT2 یتراجت مان   DTR00257230B7 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 6  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

-CONTACTOR -C-MVT-RH1 C-MVT-RH2 یتراجت مان   DTR00257230B5 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-AEX یتراجت مان   DTR00257230B2 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 4  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-MVT-P یتراجت مان   DTR00257230B0 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 3  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

CONTACTOR -C-L-D- ATTACHING PARTS یتراجت مان   DTR0025723051 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 2  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

CONTACTOR SWITCH RESETTING یتراجت مان   DTR0025722021 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 1  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   THERMAL

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

زا 38 ھحفص 32 
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چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000288 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 36   Foc_S_3:3_36N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   FC لدم  m 1 لوط یرون  ربیف  لیتگیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   FC 8 GB لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE 8/24 BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

کچ هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

یاراد الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 4 عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت  مدع  تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال6117581 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 21) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاساوه6117657 جیکپ  هب  طوبرم  هحفص 29)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس نسنس   ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 38 ھحفص 33 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دانسا6117699 حرش  قباطم   EARTH SWITCH- چیئوس هحفص 29)ترا  چیئوس  ( چیئوس

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

6117794switch(29 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6117847 هحفص 29)نس  چیئوس  ( چیئوس

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

لرتنک6117852 متسیس  یکدی  هحفص 18)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 38 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ - چوس - روتینام سیک - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091882000074 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 49 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  تراهم _  نابایخ  سراف _  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153461

31145201-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294533-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

کینورتکلا6117555 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  هحفص 13)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنسیال6117581 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 21) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنیرپ6117589 - چوس - روتینام هحفص 35)سیک - چوس  ( چوس

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

دانسا6117699 حرش  قباطم   EARTH SWITCH- چیئوس هحفص 29)ترا  چیئوس  ( چیئوس

رتنیرپ رتنیرپ -- چوس چوس -- روتینام روتینام سیک - - سیک ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 38 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دهشم  یسودرف  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  یاه  نلاس  نامتخاس و  توص  ورجیپ  متسیس  هیهت  یزاسون و  یزاس و  زاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  یاه  لیاف  اه و  طرش 

دریگ تروص  دیدزاب  امتح 
1101091579000513 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رجیپ یلصا  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  یراک -  زور  لیوحت 15 زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

یلخاد 05138806711 یندم و   09151172948 یوسوم - 09158520341 سامت : 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802248-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

هدکشناد6117951 یاه  نلاس  نامتخاس و  توص  رجیپ و  متسیس  هیهت  یزاسون و  یزاس و  هحفص 36)زاب  توص  ( توص

هدکشناد هدکشناد یاه   یاه نلاس   نلاس وو   نامتخاس   نامتخاس توص   توص وو   رجیپ   رجیپ متسیس   متسیس هیهت   هیهت وو   یزاسون   یزاسون وو   یزاس   یزاس زاب   زاب ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 38 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات - ید 24 لیوحت - دوش هداد  یداهنشیپ  تمیق  نآ  ساساربدیاب  هک  ( تسویپ تسیل  قباطم  ) روتینام + تاقلعتم هارمه  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک 

1101092321000116 زاین :  هرامش 
هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا نودب  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمرد  لیوحت   - دشدهاوخ تدوع  یتساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد یاهالاک  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  زور - 10 یطالاک لیوحت  دعب  تخادرپ  ددرگ - یراذگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروصرد  هدوب  هدوزفا 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: 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

رتنیرپ6117589 - چوس - روتینام هحفص 35)سیک - چوس  ( چوس

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

یداهنشیپ6117837 تمیق  نآ  ساساربدیاب  هک  ( تسویپ تسیل  قباطم  ) روتینام + تاقلعتم هارمه  سیک 
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک  نیمات  - ید 24 لیوحت - دوش هداد 

هحفص 37) روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6117844 تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود 
یتسویپ لیاف 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

نیمات نیمات -- یدید 2424 لیوحت لیوحت -- دوش دوش هداد   هداد یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق نآنآ   ساساربدیاب   ساساربدیاب هکهک   (( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم )) روتینام روتینام ++ تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه سیک   سیک ناونع : : ناونع
لوبق لوبق لباق   لباق هیمورازا   هیمورازا هدننک   هدننک

4242
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

6117512network management system .یرون ربیف   NMS یرازفا مرن  متسیس  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6117573axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  هحفص 15)سنیسال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد6117730 تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد6117980 تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ ، یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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