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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 28

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنش  2424   هبنش راهچ   راهچ 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
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3434))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 53 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 35

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( 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 یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 18  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم هبنشعبنم هس  تعاس 18  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391179 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود ربا  یرازفا  مرن  مرفتلپ  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  یحارط  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: اهدادرارق هرادا  نفلت  قاتا 211 و  مود ،  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف -  نامزاس  هرامش 22 ،  یدورو  نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ   :: سردآ سردآ

:88115922 و41934- هژورپ ینف  ریدم  نفلت   88115786-88113290 :: نفلت نفلت
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد   021

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  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

ریناوت تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13-01/3/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391184 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک یاههاگتسیا  هیاپ  یاهرازفا  مرن  اهرنکسا و  اهرتنیرپ و  اهرتویپماک   ، یرازفا تخس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس   ، تامدخ تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریناوت تکرش  یداتس  هزوح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  زا  دعب  یمسای  دیشر  نابایخ  جع ، )  ) رصعیلو نابایخ  ریناوت  تکرش  لماع  ریدم  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  لحم   :: سردآ سردآ

02127935333 :: نفلت Www.setadiran.ir- www.Tavanir.org.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

تلود تلود ربا   ربا یرازفا   یرازفا مرن   مرن مرفتلپ   مرفتلپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

رازفا رازفا مرن   مرن وو   اهرنکسا   اهرنکسا وو   اهرتنیرپ   اهرتنیرپ اهرتویپماک   اهرتویپماک  ، ، یرازفا یرازفا تخس   تخس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس  ، ، تامدخ تامدخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/604 م م ت ت یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 5  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید  یاه  هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/118/000/000 دروارب : 

لایر   955/900/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یهاوگ  ندوب  اراد  تاموزلم .  تاعطق و  هئارا  و  دیلوت " ای  " Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  رتالاب  هبتر 3 ا  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش 

هناورپ ندوب  اراد  یتارباخم  یا و  هنایار  یاهداد  هکبش  ای  ینابیتشپ " تامدخ  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 3  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر 
لاعف یتناراگ 

:: سردآ سردآ

:: 32121612-061 و 061-32121611 نفلت :AOGC.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

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005345000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391511 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و  یتنیالک  هیاپ  یاهرازفا  مرن  یرازفا ، تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

...و یتنیالک  هیاپ  یاهرازفا  مرن  یرازفا ، تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم داتس  دیدج  نامتخاس  هدازرافغ  هچوک  ظفاح  رصعیلو و  نیب  یناقلاط  نابایخ  نارهت   ، 1598619733 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یاه   یاه هداد   هداد یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

...و ...و یتنیالک   یتنیالک هیاپ   هیاپ یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس یاه   یاه هنیمز   هنیمز ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001490000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391647 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین راخب  3 و4   ، یاهدحاو 2 تهج  یطابترا  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  یتعنص ، رتویپماک  یلاتیجید ، یاهردروکر  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حتفم  دیهش 

حتفم  دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راخب 3 و4   ، یاهدحاو 2 تهج  یطابترا  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  یتعنص ، رتویپماک  یلاتیجید ، یاهردروکر  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

حتفم دیهش  هاگورین 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   23,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ ربونص -  یرتم  نابایخ 12  نابآ -  نادیم 13  هب  هدیسرن  هیمطاف -  راولب  نادمه -   ، 6515919783 یتسپ :  دک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 311 نفلت 08138202650  یتسپ 6515919783 -  دک   - 30

:: 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

33  ، ، 22 یاهدحاو   یاهدحاو تهج   تهج یطابترا   یطابترا رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یتعنص ، ، یتعنص رتویپماک   رتویپماک یلاتیجید ، ، یلاتیجید یاهردروکر   یاهردروکر یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
هاگورین هاگورین راخب   راخب وو44  
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001007000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391669 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن اهرنکسا و  اهرتنیرپ و  اهرتویپماک ، یرازفا  تخس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  تامدخ  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوح  یراک  یاه  ¬ هاگتسیا هیاپ  یاهرازفا 

ریناوت )  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هیاپ یاهرازفا  مرن  اهرنکسا و  اهرتنیرپ و  اهرتویپماک ، یرازفا  تخس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ریناوت تکرش  یداتس  هزوح  یراک  یاه  ¬ هاگتسیا

لایر   834,848,556 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب  دهاوخ  هصقانم  طیارش  دنب 7  قباطم  نیمضت  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1402/04/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریناوت تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم   ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391699 :: هرازه هرازه :: 1402/01/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  هاگدورف  / داتس یاهنایار  تازیهجت  هکبش و  یداتس ، هداد  زکارم  یربهار  ینابیتشپ و  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یداتس هداد  زکارم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/04/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف   ، 1378835185 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیاپ هیاپ یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   اهرنکسا   اهرنکسا وو   اهرتنیرپ   اهرتنیرپ اهرتویپماک ، ، اهرتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یراک یراک یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا

66

داتس داتس یاهنایار   یاهنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یداتس ، ، یداتس هداد   هداد زکارم   زکارم یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/050-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین   PMS یدنب و هناد  هناخراک  یجورخ ، روسرپم  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937170110 یتسپدک :  یتسپ 144-69361 -  قودنص  راوچ -  شخب  مالیا -   :: سردآ سردآ

:: 2077و 084329128550 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکزورهرامش  8 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391343 :: هرازه هرازه تعاس 19دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنامید  نیکرتشم  یریذپ  لرتنک  تهج  دنمشوه  یاهدیلک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 274/605/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 9/238/150/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  شورف  غلبم 

هناخریبد دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد  نادیم  کارا   :: سردآ سردآ

08632228038  - 086  - 32226033 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PMSPMS وو   یدنب   یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک یجورخ ، ، یجورخ روسرپمک   روسرپمک یاه   یاه شخب   شخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 88

یدنامید یدنامید نیکرتشم   نیکرتشم یریذپ   یریذپ لرتنک   لرتنک تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه یاهدیلک   یاهدیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

171-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا اب  قباطم  هیوناث  لاصتا  یدنامید  نیکرتشم  یریذپ  لرتنک  تهج  روتکاتنک  ددع  هن 4,229  تسیب و  تسیود و  رازه و  راهچ  دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک ناونع  فیدر  یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  ریناوت 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/459/820/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  نوتیز  ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا  یروهمج  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

31201594-076 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

31201402-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/086 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم :: 1402/02/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391516 :: هرازه هرازه :: 1402/02/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین یرالیزگآ  متسیس  یارب  یکدی  ویارد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 860/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 144-69361 قودنص  راوچ  ناتسرهش  مالیا   :: سردآ سردآ

2077-08432912850 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوناث هیوناث لاصتا   لاصتا یدنامید   یدنامید نیکرتشم   نیکرتشم یریذپ   یریذپ لرتنک   لرتنک تهج   تهج روتکاتنک   روتکاتنک ددع   ددع هنهن  4,2294,229   وو   تسیب   تسیب وو   تسیود   تسیود وو   رازه   رازه راهچ   راهچ دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

هاگورین هاگورین یرالیزگآ   یرالیزگآ متسیس   متسیس یارب   یارب یکدی   یکدی ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 19  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاس 9  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391773 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم هلت  یروتارپا و  نامتخاس  ثادحا  هطوحم و  تلافسآ  حیطست و  ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  یگنس و  راوید  اب  نزخم  هطوحم  یشکراصح  تایلمع  یارجا  - 1

لایر   111/062/808/977 دروارب :  نیوزق  ناتسرهش  کنوپ  نزخم 
روتارپا صوصخم  نیباک  لماش  هاگتسد  یزادنا  هار  هب  طوبرم  تازیهجت  ریاس  بالضاف و  هکبش  یرتموئدویو  تابر  یسرزاب  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  - 2

بصن تهج  نو  یوردوخ  هاگتسد  کی  دیرخ  هیهت و  نو  یوردوخ  یور  رطخ gps و  نادرگ  غارچ  کبس  لیقثرج  قرب  روتوم  تابر  لرتنک  لماک  تازیهجت  متسیس و 
لایر  23/500/000/000 دروارب :  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هاگتسد و 

هینبا  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  بآ  هتشر  هیاپ 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5/554/000/000 نیمضت : 

لایر   1/175/000/000
هام تدم 3  هب  تاداهنشیپ 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   4  ، کالپ مجنپ   ، ناتسلگ هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  جع ، »  » رصعیلو هارراهچ  نیوزق   :: سردآ سردآ
نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یمومع  طباور 

021 و 85193768-021  - 88969737: مان تبث  رتفد  :: 4-33379051 و  نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33378167 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وو حیطست   حیطست ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید وو   یگنس   یگنس راوید   راوید اباب   نزخم   نزخم هطوحم   هطوحم یشکراصح   یشکراصح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
یرتموئدویو یرتموئدویو تابر   تابر یسرزاب   یسرزاب هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت - - 22 نزخم   نزخم یرتم   یرتم هلت   هلت وو   یروتارپا   یروتارپا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا وو   هطوحم   هطوحم تلافسآ   تلافسآ

روتارپا روتارپا صوصخم   صوصخم نیباک   نیباک لماش   لماش هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   بالضاف   بالضاف هکبش   هکبش

1212

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

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

زا 53 ھحفص 11 

https://www.setadiran.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qz9j2tatjcy53?user=37505&ntc=6391773
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391773?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 - ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راهباچ ردنب 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003699000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاسات 18عبنم خیرات 1402/1/15  زا   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391283 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نآ  لاصتا  هکبش و  تروص  هب  یردنب  نکاما  رد  قیرح  نالعا  متسیس  ثادحا  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هرامش  نامتخاس  یتشهب -  دیهش  ردنب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -   :: سردآ سردآ

سامت 88969737-85193768-0214934 زکرم   05431283000 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

05435321414 :: 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

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSS-0050019 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  رثکادح 3  لوا و  یهگا  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگا  راشتنا 

ناگتخیهرف  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTOR ددع دیرخ 212  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  یمازلا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  تیحالص  هیدات  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-5-02183762604 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یردنب یردنب نکاما   نکاما ردرد   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا اباب   هارمه   هارمه یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1313

GAS DETECTORGAS DETECTOR ددع   ددع   2 122 12 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87680534 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/21هرامش زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم :: 1402/01/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391427 :: هرازه هرازه :: 1402/02/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنخ یاهمتسیس  یفرصم  یناشن و  شتآ  بآ  یشک  هلول  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  تازیهجت ،  حلاصم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاسیسات شروارف  قیرزت و  دحاو  یزاگ  تاناعیم  هدننک 

لایر نیمضت 18/375/126/686  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر -  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهش  رقاب  مق -  میدق  هداج  نارهت -  رد  یلام  تاداهنشیپ  تاکاپ  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

ربامن 02155221134 - 02151062847 :: نفلت http://www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://www.District. nigtc.ir

:: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003699000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391562 :: هرازه هرازه :: 1402/01/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا  هب  نآ  لاصتا  هکبش و  تروص  هب  یردنب  نکاما  رد  قیرح  نالعا  متسیس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ردنب یناشن  شتآ  یاههاگتسیا  هب  نآ  لاصتا  هکبش و  تروص  هب  یردنب  نکاما  رد  قیرح  نالعا  متسیس  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   11,120,565,696 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یتشهب  دیهش  ردنب  هناخریبد  لیوحت  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

09:00 تعاس : 1402/04/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  ردنب  یگی  دیهش  راولب  یاهتنا   ، 9971658749 یتسپ :  دک  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یفرصم یفرصم وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   یشک   یشک هلول   هلول قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاسیسات تاسیسات شروارف   شروارف وو   قیرزت   قیرزت دحاو   دحاو یزاگ   یزاگ تاناعیم   تاناعیم هدننک   هدننک کنخ   کنخ یاهمتسیس   یاهمتسیس

1515

ردنب ردنب یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا هبهب   نآنآ   لاصتا   لاصتا وو   هکبش   هکبش تروص   تروص هبهب   یردنب   یردنب نکاما   نکاما ردرد   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 53 ھحفص 13 
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نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0101823-48 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1402/01/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یاههاگتسیا  ارتت  هکبش  یاهریرک  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتارباخم یاههاگتسیا  رتت  هکبش  یاهریرک  لوژام  ددع  دادعت 7 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک عبانم  یسررب  دیرخ و  دحاو  الاک -  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -   :: سردآ سردآ

02141934 - 06132252449 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

06134167610 - 06132249806 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هتبون  ود  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091871000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 16   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391476 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هکبش و  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور دادرارق 60  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  لای  2/523/000/000 ر   : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 11484-63781 یتسپ 315  قودمص  کی  هقطنم  ناریا -  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم -  هیدیما - ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

88969737 و - 03158193768 مان :  تبث  رتفد   02141934 :: نفلت نفلت
06152654511

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  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

یاه6391289 هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  نیمات 
لاتیجید

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن6391511 یرازفا ، تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
...و یتنیالک  هیاپ  یاهرازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ارتت   ارتت هکبش   هکبش یاهریرک   یاهریرک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1717

رورس رورس قاتا   قاتا وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

کناب6391616 بعش  تیریدم و  هکبش   POE چیئوس هاگتسد  لیوحت 16  هحفص 16)یرادیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن6391647 هکبش و  تازیهجت  یتعنص ، رتویپماک  یلاتیجید ، یاهردروکر  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هاگورین راخب  3 و4   ، یاهدحاو 2 تهج  یطابترا  رازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داتس6391699 یاهنایار  تازیهجت  هکبش و  یداتس ، هداد  زکارم  یربهار  ینابیتشپ و  روما  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6391766 نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

199-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391282 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب : 

هام   6 نامیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/000/000/000 نیمضت : 

4  . هبتر لقادح  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

poepoe وو   هیاپ   هیاپ اباب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1010 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000230 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391507 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  ولبات  هیاپ  ولبات و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  ولبات  هیاپ  ولبات و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   982,318,254 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000231 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391630 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  یسرج  وین  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  یسرج  وین  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,941,791,566 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردرد زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه لحم   لحم ریاس   ریاس وو   ناریح   ناریح یاه   یاه سوق   سوق یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

2020

دروم دروم یاه   یاه لحم   لحم ریاس   ریاس وو   ناریح   ناریح یاه   یاه سوق   سوق یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب یسرج   یسرج وین   وین ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا ردرد   زاین   زاین

2 12 1

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

(34/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات   - : 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1402/01/16

bmi.ir :: عبنم خروم 1402/01/26عبنم هبنش  زور  تعاس 14  ات   - : 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391292 :: هرازه هرازه خروم 1402/01/27دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 8:30   - 1402/01/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.لایر  4/000/000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/950/000/000 نیمضت : 

نویسیمک هناخریبد  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت  :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/065 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391370 :: هرازه هرازه فلادکدک   تاکاپ  شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا  خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
شیاشگ خیرات  ینف 1402/1/22 -  یبایزرا  هجیتن  مالعا  خیرات   - 1402/1/20

1402/1/29 ج "  " یلام تاکاپ 

یریوصت - یتوص متسیس  یناسر  زورب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/366/350/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 6937170110 یتسپ 144-69361  قودنص  راوچ -  ناتسرهش  مالیا -  -  :: سردآ سردآ

2077-32912850-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یریوصت یریوصت -- یتوص یتوص متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004246000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 10هرامش تعاس 8  زا  راک  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 10 حیرشت  حیضوت و  هسلج  خروم 1402/01/21 -  هبنشود  زور  حبص 

یرادا تقو  نایاپ  تیاغل  لوا  یهگآ  جرد  خیرات  زا  تفایرد  زور  - نامه  حبص 
خروم تعاس 15  هبنش  هس  زور 

راداوه یایند   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 15  یرادا  تقو  نایاپ   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6391381 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  راک 4  یارجا  تدم 

رازگرب تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یدقن -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.250.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ 

یتاقیقحت زکرم  شواک  یتاقیقحت  کرهش - شواک  راولب  یاهتنا  اپوس   - هناخراک بنج  نیوزق -   - جرک نابوتا  رتمولیک 9  زربلا  ناتسا  رازگ  : هصقانم هاگتسد   :: سردآ سردآ
ناریا یندعم  داوم  یروآرف 

02632106000 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001521000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391599 :: هرازه هرازه :: 1402/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه تسویپ  دانسا و  حرش  هب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم و  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 176  یرادیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم 

یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم و  یریوصت  تراظن  متسیس  هتسبرادم  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

60,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درایلیم هس   ) لایر غلبم 3،000،000،000  هب  دیدمت  لباق  رابتعا و  هام  لقادح 5  یاراد  یزرواشک ) کناب  زا  ریغ  هب   ) یکناب همانتنامض  هرقف  کی  نیمضت :  تاحیضوت 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یعفنیذ  هب  لایر )
14:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ   ، 5714615177 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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 هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

کناب کناب بعش   بعش وو   تیریدم   تیریدم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   176176 لیوحت   لیوحت وو   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

2001001521000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391616 :: هرازه هرازه :: 1402/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم و  هکبش   POE چیئوس هاگتسد  لیوحت 16  یرادیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم و  یریوصت  تراظن  متسیس  یارب  هکبش   POE چیئوس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درایلیم کی   ) لایر غلبم 1،250،000،000 هب  دیدمت  لباق  رابتعا و  هام  لقادح 5  یاراد  یزرواشک ) کناب  زا  ریغ  هب   ) یکناب همانتنامض  هرقف  کی  نیمضت :  تاحیضوت 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یعفنیذ  هب  لایر ) نویلیم  هاجنپ  تسیود و  و 
14:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ   ، 5714615177 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

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

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

2001095751000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391766 :: هرازه هرازه :: 1402/01/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هقطنم  نامتخاس  نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کی هقطنم  ریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ لیوحت  یرادرهش  هناخریبد  هب  یکیزیف  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب یم  دوجوم  ینف  دانسا  رد   pdf لیاف تروص  هب  هژورپ  هیلوا  دروآرب  ؛ ًانمض

دیامن اهدادرارق  روما  دحاو  لیوحت  هدش  لصا  ربارب  ار  تکرش  کرادم  یمامت  تسیاب  یم  هدنرب  تکرش  ًانمض 
رد تسا  یمازلا  یراک  هموزر  هئارا   . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدرشف  لیاف  ای  لیاف PDF و  بلاق  رد  هچراپکی  تروص  هب  تکرش  کرادم  هصقانم و  دانسا  تسا  مزال 

.ددرگ  یمن  دیئات  تکرش  کرادم  یراک  هموزر  یراذگراب  مدع  تروص 
19:00 تعاس : 1402/04/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.تشدکاپ یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ناحیروبا  سیدرپ  یوربور  اضر  ماما  راولب   ، 3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

کناب کناب بعش   بعش وو   تیریدم   تیریدم هکبش   هکبش   POEPOE  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   1616 لیوحت   لیوحت وو   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2626

نامتخاس نامتخاس نفلت   نفلت نیبرود ،  ،  نیبرود هکبش ،  ،  هکبش یشک   یشک لباک   لباک زیهجت ،  ،  زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 53 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r3n93rjf8rbpc?user=37505&ntc=6391616
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391616?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kg8rpae32phy3?user=37505&ntc=6391766
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391766?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدنب6391195 هناد  هناخراک  یجورخ ، روسرپمک  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب 
PMS و

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6391282poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 15)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لک  عرادا  هکبش  اهلکد و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003064000054 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

لکد 19 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967759475 یتسپ :  دک  باغرم ،  شبن  یبرغ  هزیوه ی  یرهطم  زا  دعب  یلامش  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42736372-021  ، 88503973-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88503973-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لکلک   عرادا   عرادا هکبش   هکبش وو   اهلکد   اهلکد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 53 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3683873
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tefn9h6snq274?user=37505&ntc=6391227
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391227?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپاب ناسارخ  نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 60 دادعت بصنو  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  دودح 

1101001121000144 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  دودح  تخادرپاب  ناسارخ  نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 60 دادعت بصنو  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسوط 09155164635 و05132004640 سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  راک  هوحن  زا  عالطا  یگنهامه و  تهجو 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004399-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 زودنیو زودنیو یزادنا   یزادنا هارمهب   هارمهب   SSD 240  GBSSD 240  GB دراهددع   دراهددع 6060 دادعت دادعت بصنو   بصنو ءاقترا   ءاقترا 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 53 ھحفص 21 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3683898
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59clbnvvxkrx5?user=37505&ntc=6391234
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391234?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپاب ناسارخ  نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 60 دادعت بصنو  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  دودح 

1101001121000145 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  دودح  تخادرپاب  ناسارخ  نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 60 دادعت بصنو  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسوط 09155164635 و05132004640 سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  راک  هوحن  زا  عالطا  یگنهامه و  تهجو 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004399-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرپ یروانف  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  قباطم  یئویدار  ینویزیولت و  یاه  هکبش  دصر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000114 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاههمانرب  شخپ  یزیرهمانرب و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 زودنیو زودنیو یزادنا   یزادنا هارمهب   هارمهب   SSD 240  GBSSD 240  GB دراهددع   دراهددع 6060 دادعت دادعت بصنو   بصنو ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3030

یئویدار یئویدار وو   ینویزیولت   ینویزیولت یاه   یاه هکبش   هکبش دصر   دصر 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 53 ھحفص 22 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3683971
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xtjvjud6p46r5?user=37505&ntc=6391242
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391242?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3683899
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j6smwth5ay5qd?user=37505&ntc=6391473
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391473?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سیدرپ یروانف  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قباطم  اقیقد  تشه   - ید هورگ  وضع  یاهروشک  هژیو  یللملا  نیب  هناروانف  یاه  یراکمه  مرفتلپ  ینابیتشپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101004564000113 زاین :  هرامش 
سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  چاپ  یکمایپ  هناماس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000544 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش تمیق  مالعا  هلاسکی  دادرارق  یانبم  رب  تسویپ و  طیارش  هب  هجوت  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544179-021  ، 43541-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشه تشه  - - یدید هورگ   هورگ وضع   وضع یاهروشک   یاهروشک هژیو   هژیو یللملا   یللملا نیب   نیب هناروانف   هناروانف یاه   یاه یراکمه   یراکمه مرفتلپ   مرفتلپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3232

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط چاپ   چاپ یکمایپ   یکمایپ هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  یتینما  تاعالطا  عیاقو و  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000382 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 410 لاوس 35059-031  .ددرگ  تسویپ  ًامتح  تامدخ  حرش  رد  هدش  رکذ  دانسا  ریاس  اهزوجم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتینما یتینما تاعالطا   تاعالطا وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3434

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000090 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001913 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیگنس لیر  ضیوعت  چیوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش .تسا  یمازلا  یضاقتم  ینف  دات.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  نعت  زا  دنشاب و  یم  یراذگراب  کرادم  الاک  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن هئارا  ذخا و  هیدات  همان  یهاوگ  نیا  هدنراد  یاه  تکرش  زا  ای  یروهمج  تسایر  یاتفا  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

 - ، 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

امد امد شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرتاب -  -  یرتاب تنیباک   تنیباک اباب   ساسا   یپیپ   ویوی   گنیروتینام (  (  گنیروتینام قاتا   قاتا وو   ینامتخاس   ینامتخاس یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
((

3535

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XRD جوم اتف  سکامیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004958000109 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
جوم هلت  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زادعب  هجو.تسا  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه  -- تسا لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  دیرخ  تساوخرد  - تسا دیرخ  تهجافرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تعاس  ینیسح 03132162242 سدنهم  ینف  سانشراک  - دوشیم تخادرپ  زور  ات 20  نیب 15  الاک  لیوحت  سانشراک و 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

XRDXRD  جوم جوم اتف   اتف سکامیر   سکامیر ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یناشنشتآ هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094143000076 زاین :  هرامش 

یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  یرادهگن  هبعج  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کشخ طخ  چنیا  1/2-1-1 ریش هارمه  هب  چنیا  3/4 زیاس تخس  همین  کیتسال  یرتم  25 گنلش ابرتمیلیم  1 لقادح قرو  تماخض  هب  یناشنشتآ  هبعج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب درادناتسا  یرودنو و  یاهتکرشرددیاب  هبعجرتم  یتناس  75*65 هبعج داعبا  لقادح  تاقلعتم  ریاس  اب 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66399551-021 :: 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

یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ رطخ  مالعا  ریژآ  متسیس  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000269 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  یزلفریغ  یندعم  یاه  هدروارف  دیلوت  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23380011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک یرادهگن   یرادهگن هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 3838

یناشنشتآ یناشنشتآ رطخ   رطخ مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس 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 53 ھحفص 27 
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یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21   :: 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   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دیدزاب.یقاصلا  یالاک  تروصو  داد  رارق  قبط  یتساوخرد  طیارشو  مالقا  اب  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنوارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق یاقآ   09391317374 یگنهامه

1101094552000053 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ینمیا  یراکنامیپ و  تیحالص  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش   (. یلاعو تیفیک  اب  راکو  یناریا  کی  هجرد  الاک ی   .) دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یا  هفرح  یاه  تیحالص  یمامتو  راک  ترازو 

1586845418 یتسپ :  دک  کالپ 55 ،  یقرش  یریدقت  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  سودرف  راولب  هیقداص  مود  هکلف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44969284-021  ، 44073399-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44073399-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391314 - یرتاب تنیباک  اب  سا  یپ  وی  گنیروتینام (  قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
 ( امد شیاپ  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ارجا   ارجا 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 53 ھحفص 28 
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ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP-10G LR لدمددع 4 لوژام  - C9200L-24T-4G-E لدم - هاگتسد تروپ 1 وکسیس 24  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004958000110 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زادعب  هجو.تسا  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه  -- تسا لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  دیرخ  تساوخرد  - تسا دیرخ  تهجافرص  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تعاس  03132670158-03132162246 دیجم سدنهم  ینف  سانشراک  - دوشیم تخادرپ  زور  الاک 10  لیوحت  سانشراک و 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFP- 10G LRSFP- 10G LR لدمددع   لدمددع 44 لوژام لوژام  -  - C9200L-24T-4G-EC9200L-24T-4G-E لدم لدم -- هاگتسد هاگتسد 11 تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس چیوس   چیوس 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 53 ھحفص 29 
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یتلود تیریدم  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  هکبش و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091064000045 زاین :  هرامش 

یتلود تیریدم  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینچمه یرازفا و  مرن  ، یرازفا تخس  ینابیتشپ  تامدخ  دراد  رظنرد  زکرم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن نیمات  یراپسنورب  تروص  هب  تسویپ  لیاف  طیارش  قبط  ار  دوخ  هکبش  تخاسریز  تشادهگن 

1597935113 یتسپ :  دک  هرامش 198 ،  یلامش ، یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز ، ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42501711-021  ، 42501000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42501700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قبط  مدوم  ارتسآ و  نفلت  روتبادآ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000775 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یشوگ روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  ناگدنشورف  دروم  رد  مهم  تاکن  دشابیم .  یمازلا  اضما  رهم و  اب  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زادرپراک   02123945325/09300930547.

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 4242

مدوم مدوم وو   ارتسآ   ارتسآ نفلت   نفلت وو   روتبادآ   روتبادآ ناونع : : ناونع 4343

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ قباطم  طبترم  ( تازیهجت  یرون و  ربیف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000206 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یرون ربیف  شرب  ملق   ) یرون ربیف  رتاک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 
یرون ربیف  دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . " ددرگ هدهاشم  ات 6  فیدر 1  تمیق )  داهنشیپ  تسویپ (  لودج  قباطم   " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 53 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP-10G LR لدم : ددع  لوژام 4 هاگتسد -  کی   C9200L-24T-4G-E لدم تروپ  وکسیس 24 چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004958000111 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زادعب  هجو.تسا  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه  -- تسا لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  دیرخ  تساوخرد  - تسا دیرخ  تهجافرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تعاس  دیجم 03132162246- سدنهم  ینف  سانشراک  - دوشیم تخادرپ  زور  الاک 10-15  لیوحت  سانشراک و 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

639123410 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 60 دادعت بصنو  هحفص 20)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

639124210 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 60 دادعت بصنو  هحفص 20)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یئویدار6391473 ینویزیولت و  یاه  هکبش  هحفص 20)دصر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6391623 طیارش  قبط  چاپ  یکمایپ  هناماس  هلاسکی  هحفص 20)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6391751 تسیل  تاصخشم  قبط  یتراظن  متسیس  هحفص 35)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوژام لوژام تروپ   - - تروپ وکسیس  2424 وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 53 ھحفص 32 
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هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم 09183859509 و 09372774747 سانشراک  نفلت  تسا .  هدش  یراذگراب  طیارش  بسح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005292000098 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم 09183859509 و سانشراک  نفلت  تسا .  هدش  یراذگراب  طیارش  بسح  هاشنامرک .  هنحص  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09372774747

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب 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   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دنجریب رهش  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000265 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امنهار غارچ  رشالف  هلر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سپس  دوش  اضما  رهم و  لیمکت  زا  سپ  اهتسویپ  هیلک  تمیق و  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یرادرهش  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  - ددرگ یراذگراب  هناماس 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یلصا   یلصا رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 4646

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005462000088 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هگنل ود  یدورو  تیگ  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ندرک  لماک  تسویپ  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139883678 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  مود  یالیو  ناقهد  شبن  یتشهب  دیهش  راولب  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4474422-0263  ، 34433010-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34433002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یایا   هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 4848

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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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFP مرف ءاضما  لیمکت و  نیمضت و  هئارا  لحم و  زا  دیدزاب   / هبعش یقرب 8  هرکرک  بصن  هیهت و  / هباشم یفیصوت  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

یگنهامه 026-34257649 تهج  نفلت 
1101001458000084 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا  RFP مرف ءاضما  لیمکت و  نیمضت و  هئارا  لحم و  زا  دیدزاب   / هبعش یقرب 8  هرکرک  بصن  هیهت و  / هباشم یفیصوت  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نامتخاس  هریاد  یگنهامه 026-34257649  تهج  نفلت 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 53 ھحفص 35 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3684402
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ufnb4qmalcynz?user=37505&ntc=6391764
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391764?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک یزاگ  هاگورین  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000089 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250249-071 :: 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

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  data sheet تاصخشم قباطم  یناشن  شتآ  وردوخ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001615 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  تبث  ناریناوت  رد  هدنزاس  تفن و  ترازو   AVL تسیل زا  دیاب  هدنشورف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  روتکاف  هارمه  الاک  دک  ناریا  هیارا  هب  طونم  هجو  تخادرپ  -2

.دشاب یم  رادیرخ  هدهعب  لمح  هنیزه  -3
.دامن گنهامه   09155021685 .وگتسار یاقآ  اب  داهنشیپ  یراذگراب  زا  لبق  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ   data sheetdata sheet تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یناشن   یناشن شتآ   شتآ وردوخ   وردوخ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 53 ھحفص 36 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3684034
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b3pq292eyqkzq?user=37505&ntc=6391316
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https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3684330
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jv24cxuv3bvfx?user=37505&ntc=6391333
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391333?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط   NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003948000587 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط.یباسحیذ  دنس  لوصو  اب  تخادرپ.دشاب  دزی  ناتسا  زا  دیاب  هدننک  نیمأت  یتینما  ظاحل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33144554-035  ، 33144301-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش ساسا  رب  یتکرش و  یتناراگ  اب   TRS22024AC سنارت اب   wv-x6531n کینوساناپ ماد  دیپسا  نیبرود  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ ) مالعتسا یهگآ 

1101094734000417 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف یراذگراب  هب  تبسن  سپسو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  لک  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  یاه 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45226989-031 :: 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

NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5252

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 53 ھحفص 37 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یتراظن  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003777000019 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

PVR هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  ربتعم  روتکاف  شیپ  قاصلا  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32448061-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391314 - یرتاب تنیباک  اب  سا  یپ  وی  گنیروتینام (  قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
 ( امد شیاپ  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391436NVR هحفص 35)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5454
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391436NVR هحفص 35)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

6391314 - یرتاب تنیباک  اب  سا  یپ  وی  گنیروتینام (  قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
 ( امد شیاپ  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

مود ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1205 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  هدش  جرد  خیرات  قباطم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم داتسعبنم هناماس  رد  هدش  جرد  خیرات  قباطم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391756 :: هرازه هرازه داتسدکدک   هناماس  رد  هدش  جرد  خیرات  قباطم   :: 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

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

2-07732317063 :: نفلت Www.setadiran.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

تسویپ6391229 مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 34) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسارح6391756 ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  هحفص 16)ثادحا  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسارح تسارح وو   ینمیا   ینمیا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرودنو درادناتسا و  رددیاب  هک  گنرزمرق  یلومعمامد  عون  زا  هدش  تسرهف  عیرس  شنکاو  نزالابرلکنیرپساددع  دادعت 300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یناشن  شتآ 

1101094143000077 زاین :  هرامش 
یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  بآ ) هدنشاپ   ) رلکنیرپسا الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1402/01/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یناشن  شتآ  یرودنو  درادناتسا و  رددیاب  هک  گنرزمرق  یلومعمامد  عون  زا  هدش  تسرهف  عیرس  شنکاو  نزالابرلکنیرپساددع  دادعت 300  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66399551-021 :: 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

قیرح6391213 ءافطا  لوسپک  یرادهگن  هحفص 26)هبعج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6391283 نالعا  متسیس  ثادحا  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت 
یردنب نکاما  رد 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6391314 - یرتاب تنیباک  اب  سا  یپ  وی  گنیروتینام (  قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
 ( امد شیاپ  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هک6391356 گنرزمرق  یلومعمامد  عون  زا  هدش  تسرهف  عیرس  شنکاو  نزالابرلکنیرپساددع  دادعت 300
.دشاب یناشن  شتآ  یرودنو  درادناتسا و  رددیاب 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

هلول6391427 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  تازیهجت ،  حلاصم و  دیرخ 
قیرزت و دحاو  یزاگ  تاناعیم  هدننک  کنخ  یاهمتسیس  یفرصم  یناشن و  شتآ  بآ  یشک 

تاسیسات شروارف 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6391438 ءافطاو  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 26)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

شتآ شتآ یرودنو   یرودنو وو   درادناتسا   درادناتسا رددیاب   رددیاب هکهک   گنرزمرق   گنرزمرق یلومعمامد   یلومعمامد عون   عون زازا   هدش   هدش تسرهف   تسرهف عیرس   عیرس شنکاو   شنکاو نزالابرلکنیرپساددع   نزالابرلکنیرپساددع 300300 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یناشن   یناشن

5656
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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

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

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

یاههاگتسیا6391562 هب  نآ  لاصتا  هکبش و  تروص  هب  یردنب  نکاما  رد  قیرح  نالعا  متسیس  ثادحا 
ردنب یناشن  شتآ 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6391381 تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391282poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 15)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسرامیب6391292 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاگ6391316 هاگورین  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  هحفص 35)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6391333  data sheet تاصخشم قباطم  یناشن  شتآ  وردوخ  یریوصت  تراظن  هحفص 35)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6391436NVR هحفص 35)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6391599 بعش  تیریدم و  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 176  هحفص 16)یرادیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6391724 هحفص 35)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6391751 تسیل  تاصخشم  قبط  یتراظن  متسیس  هحفص 35)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6391766 نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع رژولکنا 60  یارب  یس  ما  یا  زاس  هریخذ  کسید  دراه  ددع  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EMC VNX 3TB 7.2K 3.5 INCH FOR 60 BAY DEA - V4-DS07-030 60DISK

1101003290000175 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهدراه 2020 خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لانیجیروا  وین و 
نارهت یاهتکرش  طقف 
09352741000

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC VNX 3TB 7.2K 3.5 INCH FOR 60  BAYEMC VNX 3TB 7.2K 3.5 INCH FOR 60  BAY یددع   یددع   6060 رژولکنا   رژولکنا یارب   یارب یسیس   ماما   یایا   زاس   زاس هریخذ   هریخذ کسید   کسید دراه   دراه ددع   ددع   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
DEA -  V4-DS07-030  60DISKDEA -  V4-DS07-030  60DISK

5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097587000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391670 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع  کی  تیاس  یزاس  هریخذ  رابنا  هب  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهن  هاگشیالاپ  یدیلوت  درگوگ  لمح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهن  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یعامتجا و هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  لقن  لمح و  روما  دک  رد  ینامز  رابتعا  یاراد  ربتعم و  تیحالص  دات  یهاوگ  لقن /  لمح و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، نامزاس  لک  هرادا  زا  ینامز  رابتعا  یاراد  ربتعم و  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یژرنا هژیو  هقطنم  تیاس 2 هیولسع ،  هداج  رتمولیک 15  ناگنک –  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا   ، 7511893651 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاف 12)  ) مهن هاگشیالاپ  سراپ ، 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87680535 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/12/21   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم :: 1402/01/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391726 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف یسرزاب  تهج  هجارس  یزاس  هریخذ  تاسیسات  شیالاپ  تیاس  تازیهجت  یزاس  هدامآ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   2,938,228,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقا   :: سردآ سردآ

02151062847 :: نفلت www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

02155221134 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391232EMC VNX یددع رژولکنا 60  یارب  یس  ما  یا  زاس  هریخذ  کسید  دراه  ددع  دیرخ 30 
3TB 7.2K 3.5 INCH FOR 60 BAY DEA - V4-DS07-030 60DISK

هحفص 41) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ رابنا   رابنا هبهب   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یدیلوت   یدیلوت درگوگ   درگوگ لمح   لمح ناونع : : ناونع 5858

ینف ینف یسرزاب   یسرزاب تهج   تهج هجارس   هجارس یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات شیالاپ   شیالاپ تیاس   تیاس تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5959

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یاه6391289 هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  نیمات 
لاتیجید

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6391670 هریخذ  رابنا  هب  هاگشیالاپ  یدیلوت  درگوگ  هحفص 41)لمح  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یسرزاب6391726 تهج  هجارس  یزاس  هریخذ  تاسیسات  شیالاپ  تیاس  تازیهجت  یزاس  هدامآ  تایلمع 
ینف

هحفص 41) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زبس هخاش   :: عبنم همانزورعبنم رد  رشن  زا  سپ  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  جیلخ  یللملا  نیب  هاگدورف  گنیکراپ  رادرب  هرهب  راذگ و  هیامرس  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی یاراد  عبرمرتم و  تحاسم 12700  هب  نیال و  راهچ  رد  وردوخ ، هاگتسد  تیفرظ 360  اب  هیولسع  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یللملا  نیب  هاگدورف  گنیکراپ  یراذگاو 

 ROT لاقتنا یرادرب و  هرهب  زیهجت ، یزاسزاب ، شور  هب  دوجوم  دنبهار  ینابهگن و  سکناک  باب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع طباور  رتفد  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  رهشوب  ناتسا  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: سردآ سردآ

2963-0773137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنبهار  :: 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

هاگدورف6391472 گنیکراپ  رادرب  هرهب  راذگ و  هیامرس  ییاسانش  هحفص 44)ناوخارف  دنبهار  ( دنبهار

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن6391647 هکبش و  تازیهجت  یتعنص ، رتویپماک  یلاتیجید ، یاهردروکر  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هاگورین راخب  3 و4   ، یاهدحاو 2 تهج  یطابترا  رازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هاگدورف هاگدورف گنیکراپ   گنیکراپ رادرب   رادرب هرهب   هرهب وو   راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 53 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زا  سپ  زور  هس  تعاسات 15   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  هتفه  ود  تعاسات 15   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 24/500/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/225/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  ناریا  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  داهج  نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت   :: سردآ سردآ

04134449021 :: نفلت Www.setadiran.ir-https://iets.mporg.ir ونفلت تیاسبو : : تیاسبو
https://monaghese.niopdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6391399 هحفص 45)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6391476 قاتا  هکبش و  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هداس - یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110050 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391460 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1402/02/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیربیاو یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذآ هداج  رتمولیک 15  زیربت ،  / زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8   :: سردآ سردآ

:: نفلت www.nigcdista.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  قیقد  رازبا  مزاول  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006612 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امد روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1402/02/17 زاین :  خیرات 

یسیطانغم تراک  الاک :  مان 
ددع 21 دادعت : 

1402/02/17 زاین :  خیرات 
یسیطانغم تراک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1402/02/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نشیربیاو نشیربیاو یاهروسنس   یاهروسنس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 6363

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

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

نشیربیاو6391460 یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  هحفص 45)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

.تسویپ6391625 حرش  قباطم  قیقد  رازبا  مزاول  ملق  هحفص 45)3  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

کناب6391616 بعش  تیریدم و  هکبش   POE چیئوس هاگتسد  لیوحت 16  هحفص 16)یرادیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391320SFP-10G لدمددع 4 لوژام  - C9200L-24T-4G-E لدم - هاگتسد تروپ 1 وکسیس 24  چیوس 
LR

هحفص 28) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6391751 تسیل  تاصخشم  قبط  یتراظن  متسیس  هحفص 35)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوژام6391757 تروپ  - وکسیس 24 هحفص 28)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یدازآ رصع   :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391546 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا  یرنه  یگنهرف و  عمتجم  یقیسوم  رتائت و  یاهنلاس  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 178.278.669.600 

یسمش  هام  تشه  ارجا  نامز  تدم 
هیمورا رهش  یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  ارجا  لحم 

لایر نیمضت 8.913.933.480   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6391370 - یتوص متسیس  یناسر  زورب  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقیسوم6391546 رتائت و  یاهنلاس  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 48)هیهت و  توص  ( توص

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

یقیسوم یقیسوم وو   رتائت   رتائت یاهنلاس   یاهنلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیولیگهک و یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپ لاک  نا  نوخدنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092885000246 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( نوخ دنق  نازیم  شجنس   ) نوخ دنق  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10,000 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

هنیزه اب  روتکاف  شیپ  اب  سنج  تریاغم  تروص  رد  دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  ههام  یلا 3  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور مرخ  دیریگب  سامت  نفلت 09171456378  هرامش  اب  رتشیبب  تاعالطا  یارب  ددرگیم  عوجرم  هدنشورف 

7591741413 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرهطم  راولب  جوسای  d جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232948-0743  ، 33233591-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33233591-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  6 دادعت هب  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم   GDN-226LN لدم چنیا   LED 22 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000406 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالپ تسالپ لاک   لاک نانا   نوخدنق   نوخدنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 6565

ددع ددع   66 دادعت دادعت هبهب   سالپ   سالپ یجیج   هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   GDN-226LNGDN-226LN  لدم لدم چنیا   چنیا   LED 22LED 22 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 53 ھحفص 49 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3684013
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pwfrfg3wvej7a?user=37505&ntc=6391326
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391326?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3684380
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w2derv8hjq3cs?user=37505&ntc=6391365
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391365?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم  - ناوخ دکراب  - لاتیجید دپ  - مک بو  - روتینام - سیک - رنکسا - رگپاچ - دروب ردام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001613 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Intel|ASUS|TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 رب ینتبم   | دربردام الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
مکبو الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
یمیس |Wacom Bamboo|CTH-301K| میس اب  چات   | یسمل دپ  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

یرون یدعب و  کی  |Wireless)|QM2430  ) میس یب  | کیجالاتید  | ناوخ دکراب  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دامن گنهامه  داژن 09156248604 مالغ  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاداهنشیپ  یراذگراب  زا  لبق  -3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ دکراب   دکراب -- لاتیجید لاتیجید دپدپ   -- مکمک بوبو   -- روتینام روتینام -- سیک سیک -- رنکسا رنکسا -- رگپاچ رگپاچ -- دروب دروب ردام   ردام ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 53 ھحفص 50 
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ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  روتینام  هاگتسد  سیک و 10 هاگتسد  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003790000093 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  روتینام  هاگتسد  سیک و 10 هاگتسد  10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33346224-076 :: 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

یدنب6391195 هناد  هناخراک  یجورخ ، روسرپمک  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب 
PMS و

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6391314 - یرتاب تنیباک  اب  سا  یپ  وی  گنیروتینام (  قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
 ( امد شیاپ  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسالپ6391326 لاک  نا  نوخدنق  تست  هحفص 48)راون  روتینام  ( روتینام

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

ددع6391365  6 دادعت هب  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم   GDN-226LN لدم چنیا   LED 22 هحفص 48)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ناوخ6391401 دکراب  - لاتیجید دپ  - مک بو  - روتینام - سیک - رنکسا - رگپاچ - دروب هحفص 48)ردام  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6391628 هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  روتینام  هاگتسد  سیک و 10 هاگتسد  هحفص 48)10 روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ هدش   هدش نکسا   نکسا لیاف   لیاف طیارش   طیارش وو   تاصخشمربارب   تاصخشمربارب روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 1010 وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 1010 ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 53 ھحفص 51 
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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  44   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

ناتسرامیب6391292 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاگ6391316 هاگورین  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  هحفص 35)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6391436NVR هحفص 35)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6391599 بعش  تیریدم و  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 176  هحفص 16)یرادیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

تلود6391179 ربا  یرازفا  مرن  مرفتلپ  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  یحارط  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرتنیرپ و6391184 اهرتویپماک   ، یرازفا تخس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس   ، تامدخ تامدخ  ماجنا 
رازفا مرن  اهرنکسا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن6391511 یرازفا ، تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
...و یتنیالک  هیاپ  یاهرازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن6391647 هکبش و  تازیهجت  یتعنص ، رتویپماک  یلاتیجید ، یاهردروکر  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هاگورین راخب  3 و4   ، یاهدحاو 2 تهج  یطابترا  رازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرتنیرپ و6391669 اهرتویپماک ، یرازفا  تخس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  تامدخ  ماجنا 
یراک یاه  هاگتسیا  هیاپ  یاهرازفا  مرن  اهرنکسا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6391760 تاعالطا  عیاقو و  تیریدم  هحفص 20)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391282poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 15)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6391333  data sheet تاصخشم قباطم  یناشن  شتآ  وردوخ  یریوصت  تراظن  هحفص 35)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6391599 بعش  تیریدم و  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 176  هحفص 16)یرادیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6391616 بعش  تیریدم و  هکبش   POE چیئوس هاگتسد  لیوحت 16  هحفص 16)یرادیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6391764 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 34) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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